


Folkeskolens formål

§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at 
fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejds- 
metoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs 
alsidige, personlige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for ople- 
velse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fan- 
tasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder 
og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kul- 
tur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menne- 
skets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbe- 
stemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med fri- 
hed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må der- 
for bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
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Forord

Folkeskolens fag og obligatoriske em- 
ner er i faghæfterne beskrevet fag for 
fag, men det er vigtigt at holde sig for 
øje, at de udgør et samlet hele. De ud- 
gør en central del af den ballast, som 
børn og unge skal bringe med sig ind i 
næste årtusinde.

Elever modtager mange indtryk og 
gør mange erfaringer i deres hverdag 
- i skolen og uden for skolen, og sko- 
lens undervisning skal bidrage til, at 
eleverne kan opnå overblik og sammen- 
hæng. Skolen skal medvirke til, at de 
mange informationer og erfaringer 
udvikler sig til indsigt og til forståelse. 
Og samtidig skal skolen sikre, at ele- 
verne opnår en grundlæggende viden 
på alle centrale områder.

Indholdet i de enkelte fag er ikke valgt 
ud fra en forestilling om at udvikle 
»små fagfolk«. Undervisningen i dansk 
skal ikke gøre eleverne til dansklærere, 
i fysik til atomfysikere etc. Læseplaner- 
ne udgør rammerne for, hvad enhver 
ung eller voksen bør vide for at kunne 
tage stilling til tidens vidtrækkende 
kulturelle, politiske, økonomiske og 
miljømæssige spørgsmål. Undervisnin- 
gen danner også grundlag for fortsat 
uddannelse, for at kunne skabe ram- 
mer om et rigt liv og for at kunne glæ-

des og undres over livets mangfoldig- 
hed og dybde.

Derfor må de enkelte fag ikke opleves 
stykvis og delt. Nogle fag er fælles om 
en humanistisk forståelse af tilværelsen, 
nogle fag indeholder en samfundsfaglig 
dimensipn, og andre fag giver erfarin- 
ger med naturvidenskabelige betragt- 
ningsmåder. Nogle fag giver viden om 
vor fysiske og sundhedsmæssige udvik- 
ling, andre giver mulighed for at ople- 
ve glæden og nytten ved praktisk bear- 
bejdning af ting i omverdenen ved 
brug af redskaber. Mange fag udvikler 
færdigheder i at kommunikere med 
omverdenen, men ethvert sprog – 
dansk eller fremmedsprog – er en del 
af en kultur og må ikke blive til teknik 
alene. Forholdet mellem sprog og kul- 
tur er i særlig grad nærværende for de 
elever, som ikke er født eller opvokset 
i Danmark.

Eleverne skal gennem undervisningen 
erkende både mulighederne og be- 
grænsningerne i fagenes betragtnings- 
måder. En del af undervisningen skal 
derfor fremover foregå tværfagligt og 
projektorienteret. Skolefagene udgør 
et ordningssystem i vor kulturkreds, 
men tilværelsen kan ikke forstås inden 
for de enkelte fags grænser. Behovet for
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»sammenhængsforståelse« vil i perioder 
sprænge fagrammerne. Virkeligheds- 
nær undervisning må tage sit udgangs- 
punkt uden for skolens egen verden, 
men bearbejdes med de redskaber, der 
gennem generationer er udviklet inden 
for fagene.

Lokale læseplaner
I folkeskolelovens § 44, stk. 8 hedder 
det bl.a.: »Skolebestyrelsen udarbejder 
forslag til kommunalbestyrelsen om 
skolens læseplaner«. Og i § 40, stk. 3: 
»Kommunalbestyrelsen godkender 
skolernes læseplaner efter forslag fra 
de enkelte skolebestyrelser«. Loven læg- 
ger således op til, at initiativet til læse- 
plansarbejdet tages på skolen. Dog kan 
der - afhængig af lokale ønsker og be- 
hov - være forskellige holdninger til, 
hvordan arbejdet bør tilrettelægges.
Nogle kommuner vil ønske at under- 
strege den enkelte skoles egenart, an- 
dre vil ønske at understrege fællestræk 
ved det kommunale skolevæsen.
Ved udarbejdelse af egne læseplaner – 
eller indarbejdelse af ændringer i mini- 
steriets vejledende læseplaner - skal 
man være opmærksom på, at også de 
lokale læseplaner bør skrives, så de 
angiver nogle overordnede og uom- 
gængelige, men samtidig rummelige 
indholdselementer.

Samtidig bør de lokale læseplaner 
afspejle, at man har taget hensyn til 
folkeskolens overordnede formål, til 
samspillet mellem opfyldelse af fagets 
formål, inddragelse af centrale kund-

skabs- og færdighedsområder, elevernes 
forudsætninger samt undervisningens 
rammer. Det betyder bl.a., at læsepla- 
nerne skal være rummelige og give 
plads til fordybelse, overblik, sammen- 
hæng og til ligeværdig og udviklende 
dialog. Det betyder endvidere, at ud- 
gangspunktet for undervisningen er 
elevernes behov, og det betyder ende- 
lig, at der i beskrivelse af progression 
skal tages hensyn til elevernes moden- 
hed og udvikling.

Med folkeskolelovens krav om elever- 
nes ansvarlige involvering i undervi- 
sningsprocessen vil skolens læseplaner 
være et naturligt udgangspunkt for en 
stadig dialog lærere og elever imellem. 
Dialogen skal sikre, at valg af arbejds- 
former, metoder og stofvalg foregår i 
samarbejde.

Læreren har samtidig i et forpligtende 
samarbejde med kolleger og skolens 
ledelse ansvaret for forberedelse af egen 
undervisning og for inddragelsen af 
elever og forældre i relevante beslut- 
ningsprocesser.

Integration af edb
Lokalt skal man være opmærksom på, 
at edb skal beskrives som en integreret 
del af alle fag, hvor det skønnes, det 
naturligt kan fremme arbejdet med 
fagets forskellige områder. Dels skal 
alle elever have mulighed for at opnå 
nogle grundlæggende færdigheder, og 
dels skal fagene inddrage de informa- 
tionsteknologiske hjælpemidler, hvor
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de kan fremme arbejdet med fagenes 
begreber, emner og metoder.

Et grønt islæt
Af formålet for folkeskoleloven frem- 
går det, at folkeskolen skal bidrage 
til elevernes forståelse af menneskets 
samspil med naturen. Det grønne islæt 
er ikke kun et anliggende for biologi, 
geografi, natur/teknik og samfunds- 
fag, men skal indgå i alle fag, hvor det 
skønnes naturligt i undervisningens 
sammenhæng. Eleverne skal have 
mulighed for at forbinde de naturfag- 
lige indfaldsvinkler med andre fags 
betragtningsmåder og med stilling- 
tagen, engagement, holdninger og 
handlinger.

Det praktisk-musiske
Den praktisk-musiske dimension er 
en vigtig del af den almene dannelse, 
og den skal derfor medtænkes i skolens 
daglige arbejde. Det skal fremgå af 
læseplanerne, hvilke muligheder der er 
i valg af indhold, arbejds- og udtryks- 
former. Det betyder, at eleverne ikke

blot skal have mulighed for at udtryk- 
ke sig praktisk-musisk, men at de også 
skal have mulighed for at møde en 
mangfoldighed af oplevelser og sanse- 
indtryk.

Nogle fag er traditionelt gjort til de 
praktisk-musiske. Det betyder ikke, at 
de alene står for dette område, men at 
de både i indhold og arbejdsformer 
arbejder med det praktisk-musiske.
Derfor har de en særlig forpligtelse til 
at give viden om indhold og arbejds- 
former videre, så den praktisk-musiske 
dimension kan tænkes ind i alle fag, i 
tværgående emner og problemstillinger 
med hensyn til både indhold og ud- 
tryks- og arbejdsformer.

Jeg ved, læseplansarbejdet har været 
meget omfattende, og jeg vil gerne 
igen takke alle, der har bidraget til for-
nyelsen af skolens indhold. Med disse 
faghæfter er jeg sikker på, skolerne har 
fået det bedst mulige grundlag for un- 
dervisningen.

Ole Vig Jensen
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Indledning

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. 
januar 1995 om folkeskolen udsender 
undervisningsministeren hermed fag- 
hæftet for håndarbejde.

Hæftet indeholder formål, centrale 
kundskabs- og færdighedsområder, den 
vejledende læseplan og undervisnings- 
vejledningen for håndarbejde. Endelig 
indeholder hæftet § 35 fra »Bekendt- 
gørelse nr. 639 af 21. juli 1995 om fol- 
keskolens afsluttende prøver mv. og 
om karaktergivning i folkeskolen«.

Formål, centrale kundskabs- og færdig- 
hedsområder, vejledende læseplaner og 
undervisningsvejledninger er blevet til 
gennem et omfattende arbejde i 7 læse- 
plansudvalg støttet af sekretariatsgrup- 
per for hvert af folkeskolens fag og 
emner. I dette arbejde har medvirket 
repræsentanter for lærernes og forældre- 
nes organisationer samt andre fagligt og 
pædagogisk kyndige personer. Virksom- 
heden i læseplansudvalgene har været 
holdt sammen af et koordinationsud- 
valg, hvor bl.a. personer med indsigt i 
ungdomsuddannelserne og repræsen- 
tanter for kommunerne har deltaget.
Endelig har formål, centrale kundskabs- 
og færdighedsområder og vejledende 
læseplaner været forelagt Folkeskolerå- 
det til høring. Undervejs i arbejdet er 
der modtaget mange og værdifulde ide-

er og reaktioner, som væsentligt har 
bidraget til at kvalificere resultatet.

Formål og centrale kundskabs- og fær- 
dighedsområder er bindende forskrif- 
ter for den enkelte lærer. Den vejle- 
dende læseplan henvender sig til de 
kommunale skolemyndigheder med 
angivelse af, hvorledes en skoles læse- 
plan kan – men ikke nødvendigvis skal 
– udformes. Undervisningsvejlednin- 
gen er tænkt som et inspirationsmate- 
riale til brug ved lærerens tilret- 
telæggelse af undervisningen.

Følgende personer har deltaget i sekre- 
tariatsgruppens arbejde:

Konsulent Birgitte Norsker, seminarie- 
adjunkt Birgitte Jensen og lærer Mette 
Jørgensen.

Leder af sekretariatsgruppen:
Fagkonsulent Jytte Fromberg

I øvrigt ønsker gruppen at takke en 
udvalgt baggrundsgruppe og Susanne 
Ostrowski fra Foreningen af Danske 
Håndarbejdslærere for deres bidrag til 
arbejdet ved jævnligt at kommentere 
udsendte forslag og indsende kritiske 
og konstruktive bemærkninger.

Ivan Sørensen
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Formål

Formålet med undervisningen i hånd- 
arbejde er, at eleverne ved skabende 
håndværksmæssigt arbejde opnår livs- 
nære erfaringer og bliver i stand til at 
overskue samspillet mellem forestil- 
ling, planlægning og udførelse og ud- 
vikler færdighed i at formgive og frem- 
stille ting, der har æstetisk og funktio- 
nel værdi.

Stk. 2. Gennem udfordringerne i den 
tekstile designproces får eleverne

mulighed for at opleve arbejdsglæde, 
fællesskab og følelsesmæssigt engage- 
ment. Derved udvikler eleverne tillid 
til egen formåen og erkender værdien 
af æstetisk-praktisk arbejde.

Stk. 3. Eleverne skal blive fortrolige 
    med tekstil kultur og udtryksform, så 

de bliver i stand til at vurdere, udvikle 
og formidle den materielle kultur, de 
selv og andre skaber og bruger.
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Centrale kundskabs- 
og færdighedsområder

Faget er karakteriseret ved, at det ska- 
bende håndværksmæssige arbejde ind- 
går i et tæt samspil med kulturelle og 
samfundsmæssige forhold.

Der arbejdes med beklædning og brugs- 
tekstiler, billeder og skulpturer, rum 
og scenografi, hvor udtryksformerne er 
af såvel æstetisk som funktionel art.

Arbejdet foregår i hele processer:
Fantasi, idé og behov danner udgangs- 
punkt for eksperimenter, analyser, 
overvejelser og fører til udformning 
af et konkret produkt. Arbejdsmeto- 
der og -teknikker, redskaber og materi- 
aler er af væsentlig betydning for kvali- 
teten af arbejdet. I processen skal pro- 
duktet til stadighed vurderes og for- 
bedres i forhold til de sammenhænge, 
det kommer til at fungere i, og der- 
med danne grundlag for det videre 
arbejde.

Kundskaber og færdigheder erhverves 
inden for følgende områder, der i 
praksis indgår i et tæt samspil, med 
forskellig vægtning afhængig af det 
valgte emne:

Den håndværksmæssige 
virksomhed
Arbejdsmetoder og teknikker, der

anvendes ved fremstilling af tekstile 
produkter.
Anvendelse og vurdering af materialer 
og redskaber, maskiner og andre tek- 
nologiske hjælpemidler, der bruges 
i tekstile arbejdsprocesser.
Tekstile materialers oprindelse, egen- 
skaber og fremstilling.
Ergonomiske og arbejdsmiljømæssige 
forhold.

Den skabende virksomhed
Mangeartede sansepåvirkninger og 
oplevelser som grundlag for brug 
og vurdering af forskellige æstetiske 
udtryksformer.
Tekstil design, herunder komposition, 
farve, form, funktion og materialer 
og samspillet herimellem.

Det samfundsmæssige 
og kulturelle indhold
Æstetik og funktion og deres indbyr- 
des forhold.
Naturgivne og kulturelle forudsætnin- 
ger for menneskets udformning og 
anvendelse af tekstiler.
Forbrug i videste betydning samt de 
mekanismer, der styrer forbruget og 
påvirker mode og design.
Tekstiler som kommunikationsmiddel. 
Forskellige kulturmønstre, deres sam- 
spil og gensidige påvirkning.
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Læseplan

Hovedvægten lægges på det skabende 
håndværksmæssige arbejde med frem- 
stilling af ting. Glæden og udfordrin- 
gen ved at omsætte egne ideer, fordybe 
sig i designprocessen og kunne for- 
vandle tekstile materialer til konkrete 
produkter er grundlæggende for un- 
dervisningen i håndarbejde.

Kulturhistoriske og samfundsrelevante 
aspekter er væsentlige som inspiration 
og forståelsesramme.

Håndarbejdsundervisningen foregår 
i et arbejdsfællesskab, hvor også samta- 
len om valg af tekstile arbejds- og ud- 
tryksformer indgår.

Kriterier for valg 
af indhold
De valgte materialer, teknikker, meto- 
der og produkter skal være relevante 
og autentiske i forhold til det overord- 
nede tema, undervisningens mål og 
eleverne. Arbejdes der fx med en 
historisk periode, vælges oprindelige 
materialer eller teknikker.

Valg af indhold skal relateres til elever- 
nes praktiske hverdagserfaringer og 
nære omverden og lægge op til en for- 
ståelse af menneskers brug af tekstiler.

Moderetninger og tendenser i samfun- 
det må ses som inspiration forva lg af 
tekstile udtryksformer.

Arbejdsprocessernes længde skal varie- 
res, så der bliver mulighed for både 
hurtigt afsluttede forløb og længereva- 
rende projekter.

Indhold i underviningen
I ethvert håndarbejdsforløb indgår den 
håndværksmæssige og den skabende 
virksomhed samt det samfundsmæssi- 
ge og kulturelle indhold i et tæt sam- 
spil med forskellig vægtning afhængig 
af det valgte emne. Eleverne arbejder 
inden for følgende tre hovedområder:

beklædning og brugstekstiler
billeder og skulpturer
rum og scenografi.

I ethvert forløb tages stilling til:
form, farve, funktion, materiale, red- 
skab og teknik.

Indhold og arbejdsformer
Den håndværksmæssige 
virksomhed
Eleverne arbejder med:

fremstilling og bearbejdning af 
tekstile materialer
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formgivning og konstruktion af 
tekstile produkter
vurdering og anvendelse af fagets 
materialer og redskaber, teknikker 
og metoder, maskiner og andre 
teknologiske hjælpemidler
tekstile materialers oprindelse og 
fremstilling, egenskaber og efter- 
behandling
ergonomiske forhold og arbejds- 
miljø
almene fagudtryk.

Det er et karakteristisk træk for hånd- 
værksmæssig kunnen, at eleverne tileg- 
ner sig viden og færdigheder ved at 
iagttage lærerens handlinger og deref- 
ter øver sig og handler for at realisere 
egne ideer.

I arbejdsprocessen får eleverne færdig- 
hed i brug af relevante teknikker samt 
fagets redskaber og maskiner.
Med afsæt i de håndværksmæssige fær- 
digheder og under gensidig inspiration 
arbejder eleverne individuelt med at 
give deres ideer fysisk form, som fx at 
forvandle garn og stof til trøje og 
taske.

Den skabende virksomhed
Eleverne arbejder med:

sansepåvirkninger og oplevelser 
som grundlag for æstetiske ud- 
tryksformer
tekstil design: kompositionsprin- 
cipper, farver og farvelæresystemer, 
betydning af farvevalg og sam- 
mensætning, form, formlære, 
opbygning af flader og rumlige

former, funktion, materialernes 
egenskaber og udtryksmuligheder 
samt samspillet med farver og 
form.

Med udgangspunkt i egne forudsæt- 
ninger, oplevelser og indre billeder 
arbejder eleven selvstændigt, spontant 
og intuitivt, hvorved forsøg - måske 
også fejl og tilfældigheder - kan føre til 
overraskende resultater. Der skal være 
mulighed for fantasi, leg og fordybelse, 
så fremgangsmåder og tekstile teknik- 
ker kan bruges utraditionelt.

Det samfundsmæssige 
og kulturelle indhold
Eleverne arbejder med:

naturgivne og kulturelle forudsæt- 
ninger for menneskets udfor- 
mning og anvendelse af tekstiler
vedligeholdelse og fornyelse af den 
tekstile kulturarv, herunder histo- 
riske og samtidige kulturmønstre, 
hvordan de spiller sammen og 
påvirker hinanden
ressourcer og miljø, herunder øko- 
logiske og økonomiske problem- 
stillinger i forbindelse med pro- 
duktion og forbrug
mode og design
tekstilers betydning som kommu- 
nikationsmiddel, der kan udtrykke 
stemninger, oprør og håb samt 
signalere holdninger og normer.

I undervisningen indgår forskellige 
former for formidling af elevernes og 
andres arbejder. Udover elevernes egne 
udstillinger, fremførelser og optræden
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indgår museums- og udstillingsbesøg.
Lokale håndværkere, kunstnere og 
andre ressourcepersoner, der arbejder 
inden for det tekstile område eller som 
inspiration for dette, kan inddrages 
i undervisningen.

Hensyntagen til ressourcer og miljø er 
et vigtigt aspekt i faget. Samspillet og 
modsætningerne mellem det etiske og 
æstetiske indgår i diskussioner og dan- 
ner grundlag for valg.

Indholdet afhænger af de emner, 
eleverne arbejder med og er her angi- 
vet ved eksempler:

Beklædning og brugstekstiler
Skitsetegning, måltagning, kon- 
struktion og anvendelse af papir- 
mønster, principper for ændringer 
deraf samt skiftet fra to- til tredi- 
mensional form
Farvevalgets betydning for det 
personlige udtryk
Samspillet mellem materialer, 
funktion og ressourcer
En alsidig og varieret brug af 
hånd- og maskinsyningsteknik
Masketeknikker, vævning, dekora- 
tionsteknikker m.m. og brug af 
dertil hørende materialer og red- 
skaber
Spændingen mellem det æstetiske 
udtryk og funktionen.

Billeder og skulpturer
Skitsearbejde og principper for 
komposition med opbygning af 
flader og rumlige former

Overvejelser og problemer i skiftet 
fra tråd til flade til rumlig form
Rytmen i et mønster eller orna- 
ment, samspillet mellem geometri- 
ske og organiske figurer, balance, 
harmoni og spænding
Farver, deres indbyrdes påvirkning 
samt betydningen af forskellige 
farvevalg
Materialernes forskellighed, deres 
tekstur og kvalitet, anvendelses- og 
udtryksmuligheder
Varierede dekorationsteknikker 
som fx broderi, stofmaling og 
tryk, applikation, quiltning, filt- 
ning, maskin- og håndsyning.

Rum og scenografi
Fremstilling af tekstiler til skolens 
rum og boligen
Tekstilers betydning for udform- 
ning af et miljø
Brug af tekstiler ved udformning 
af teaterrum og dukketeater, kulis- 
ser, rekvisitter og kostumer
Teaterkostumers anvendelse og 
muligheder i forbindelse med at 
formidle oplevelser og stemninger.

Informationsteknologi
I designprocessen kan eleverne bruge 
computeren til at

eksperimentere, skitsere og afprøve 
forskellige former og farver
fastholde umiddelbare indtryk og 
bevare bearbejdede udtryk
konstruere, vurdere beregninger 
og få udtegnet mønsterformer i 
valgte størrelser
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søge i databaser af faglig karakter
opbygge modeller, med henblik på 
analyse eller simulering.

Eleverne skal arbejde med tegne- og 
maleprogrammer.
Computeren skal indgå i arbejdspro- 
cesserne på lige fod med andre hjælpe- 
midler og maskiner og kvalificere valg 
af form, farve og funktion.
Eleverne skal opøves i at analysere og 
vurdere, hvornår computeren er det 
mest hensigtsmæssige hjælpemiddel, 
og hvilken betydning brugen af com- 
puteren har for arbejdsprocessen.

Begreber og metoder skal udvikles i 
takt med den teknologiske udvikling 
inden for det tekstile område, ligesom 
udviklingen inden for tekstilindustrien 
og de tekstile uddannelser skal have 
afsmittende virkning på fagets emne- 
kreds.

Håndarbejde som valgfag

Valgfagsundervisningen skal bygge på 
det obligatoriske forløb.
Undervisningen vil være en fortsat og 
mere dybtgående beskæftigelse med 
designprocessen, tekstile udtryksfor- 
mer og tekstile emner og projekter.

Eleven skal planlægge, formgive og 
fremstille ting af æstetisk og funktionel 
værdi. I ethvert arbejde skal der indgå 
begrundede valg af materialer, teknik- 
ker, form og udtryk samt stillingtagen 
til økonomi og forbrug. I elevernes 
arbejde med designprocessen indgår 
også

kulturhistorien som inspiration og 
forståelsesramme
samfundsmæssige og kulturelle 
forhold som udgangspunkt for 
diskussioner og valg
tekstiler som kommunikations- 
middel.

Der arbejdes med beklædning og 
brugstekstiler med øget vægt på selv- 
stændighed i den tekstile designproces. 
Når der arbejdes med billeder og 
skulpturer, er det vigtigt, at eleven 
eksperimenterer og er nyskabende i for- 
hold til tekstile udtryksformer. Emner 
og projekter med rum og scenografi 
vil ofte foregå i samarbejde og sam- 
klang med andre musiske aktiviteter 
som drama, musik, bevægelse, dekora- 
tion og udsmykning.

Elevernes ideer og ønsker er udgangs- 
punktet og formuleres i hvert emne og 
projekt i samarbejde med læreren.
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Vejledning

Fagsyn

Tidligere var håndarbejde et hånd- 
værksfag, hvor udgangspunktet var 
nytte og nødvendighed, og indholdet 
drejede sig om teknikker, den rigtige 
fremgangsmåde og reproduktion.
Håndarbejde har udviklet sig til et fag, 
der lægger vægt på elevernes skabende 
håndværksmæssige arbejde. Der tages 
udgangspunkt i elevernes ideer og nys- 
gerrighed, som medvirker til, at de 
producerer ting med æstetisk og funk- 
tionel værdi. Det betyder, at der ikke 
er nogen faste teknikrækker eller disci- 
pliner, men at relevante teknikker væl- 
ges og læres i forhold til elevernes 
individuelle mål og fælles mål. Der 
lægges vægt på den tekstile designpro- 
ces som grundlaget for arbejdet.
Hjælpsomhed, at komme til orde og 
at lytte, er sammen med medbestem- 
melse og ansvarlighed nøgleord for 
den stemning, der gerne skal opstå, for 
at give rum for arbejdsglæde og ska- 
bende arbejde. Det er ofte aktualiteten 
og hverdagserfaringerne, der er be- 
stemmende for, hvilke emner, materia- 
ler og udtryksformer, der arbejdes 
med, men også kulturhistorien med 
sine mange spændende historier eller 
påtrængende ressource- og miljøspørgs- 
mål kan være udslagsgivende for ind-

holdsvalg og dermed det endelige pro- 
dukt. Arbejdet og produktet skal være 
nyttigt, ikke i en økonomisk forstand, 
men for elevens udbytte af undervis- 
ningen. Sanserne og fantasien skal ha- 
ve noget at arbejde med så de livsnære 
erfaringer, der er tæt knyttet til hånd- 
værk og skabertrang, øges. Der skal 
stilles kvalitetskrav til materialer, red- 
skaber og produkter. Gode materialer 
og de rigtige redskaber er forudsæt- 
ning for det gode arbejde og glæden 
ved en færdig ting.

Den praktisk-musiske 
dimension i håndarbejde
Den praktisk-musiske dimension hand- 
ler om undervisning, altså visning af 
undere, at sanse og erkende, forvandle 
og skabe, danne og udtrykke.
Den praktisk-musiske dimension er 
mere end de almindelige 4 fysiske di- 
mensioner: punktet, linien, rummet 
og tiden. Den er grænseløs og opstår i 
glimt.
I den praktisk musiske dimension ind- 
går erkendelses-, udtryks- og arbejds- 
former knyttet til et indhold af kunst- 
nerisk og kulturhistorisk art. Dette 
indebærer praktiske færdigheder, altså 
håndværk i bred forstand.
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»Den praktisk-musiske dimension ser jeg som en af disse åbne flettede frugtkurve. Uden den 
praktisk-musiske dimension, uden frugtkurven ligger frugterne som nedfaldsfrugt rundt om- 
kring på græsplænen, men samlet op i kurven får de en sammenhæng – i skønhed ligger de 
kind mod kind. « Citat: Rose Marie Tillich.

Det praktisk-musiske kan forekomme 
på alle niveauer i undervisningen, i 
udgangspunktet, oplevelser undervejs i 
processen eller som et resultat af et 
forløb. Det kan være udtrykket, stem- 
ningen, modet, spontaniteten, tilliden 
og åbenheden over for de umulige 
spørgsmål og skæve svar.
Håndarbejde har i sig muligheder for 
at den praktisk-musiske dimension 
kan opstå, men lærerens valg er 
afgørende for, om dette sker. Det gæl- 
der ved valg af indhold, men også ved 
at give eleverne mulighed for mangear- 
tede sanseoplevelser – musik, poesi, 
litteratur, billeder, film, tøj og ting,

mødet med musiske mennesker og 
begivenheder, dramatisk og kropslig 
udfoldelse.

Den tekstile designproces
Eventyr og sovedyr
Sovedyr er ikke som andre dyr. De 
kommer frem ved sovetid og lever op i 
den korte tid mellem godnathistorien 
og søvnen. De vågner op hele natten, 
hver gang der er brug for dem. De 
sover om dagen med åbne øjne, og de 
hører til i eventyrenes verden. Derfor 
ser de ud, som de gør.
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Bekymringsdukker. Tegning: Ann Merete Ohrt.

I Mellemamerika har man specielle 
sovedyr, der kaldes for bekymrings- 
dukker. De lægges under hovedpuden 
om natten, og man kan betro alle sine 
bekymringer til dem.
Hvordan ser et sovedyr ud? Hvad skal 
det kunne? Hvad skal det laves af og 
hvordan? Hvordan skal mit sovedyr se 
ud? Ideerne omsættes i ord og skitser. I 
samarbejde findes den endelige form.
Der vælges materialer og farver, og det 
praktiske arbejde ved symaskinen eller 
arbejdsbordet starter. Når alle sovedy- 
rene er færdige, stilles de op til den 
afsluttende parade, inden de marcherer 
hjem og vækkes til live for korte stun- 
der i et måske langt liv.

Designbegrebet
Design som begreb har mange defini- 
tioner alt efter om det drejer sig om

håndværk, kunsthåndværk eller indu- 
striel design.
Her defineres begrebet design som 
udformning af ting, der tager hensyn 
til funktion, æstetik og kommunikati- 
on. Dvs. der foretages bevidste valg i 
forhold til, hvordan tingene skal bru- 
ges, se ud og hvilke signaler de skal 
sende.
Den tekstile designproces kan sam- 
menlignes med projektarbejdsformen, 
hvor eleverne arbejder et projekt helt 
igennem fra idé til færdigt produkt.
Den tekstile designproces lægger op til 
mange valg undervejs i processen. Dis- 
se valg skal træffes på baggrund af den 
viden og færdighed, eleverne har om fx 
farver og komposition, redskaber, tek- 
nikker og materialer, men denne viden 
og færdighederne skal udvides under- 
vejs i arbejdet. I processen indgår, at 
eleverne søger inspiration og informa-
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Den tekstile designproces er en hel proces. Fantasi, idé og behov danner udgangspunkt for 
eksperimenter, analyser, overvejelser og fører til udformning af et konkret produkt. Arbejds- 
metoder og teknikker, redskaber og materialer er af væsentlig betydning for kvaliteten af 
arbejdet. I processen skal produktet til stadighed vurderes og forbedres i forhold til de sam- 
menhænge, de kommer til at fungere i, og dermed danne grundlag for det videre arbejde.I 
designprocessen indgår oplevelsen og glæden ved selv at medvirke i den håndværksmæssige og 
æstetiske udformning af produktet.
Tegning: Ann Merete Ohrt efter idé af Hanne Meedom.
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tion, at de eksperimenterer og for- 
søger. Nogle færdigheder og kundska- 
ber tilegnes ved delkurser undervejs.
Selve det praktiske arbejde med frem- 
stilling af ting er den største del af 
arbejdet, men det kan ikke stå alene, 
der skal være det nødvendige forarbej- 
de/valg og det skal afsluttes med en 
evaluering, der indeholder både en 
bedømmelse af indhold, arbejdsproces 
og produkt. I afslutningen af forløbet 
indgår kommunikationen. Det kan fx 
være en udstilling, opvisning, forestil- 
ling, tableau, fremlæggelse, arbejdende 
værksteder, drama og leg.
Den tekstile designproces kan også 
bruges som en planlægnings og evalue- 
ringsmodel.

Eksempler på under- 
visningsforløb, emner 
og projekter
Disse følgende eksempler er både 
egentlige undervisningsforløb og dele 
deraf, og de er beskrivelser af idéer til 
undervisning i håndarbejde. Nogle er 
ganske korte idéer, mens andre er 
detaljerede beskrivelser af forløb.
I eksemplerne som helhed indgår 
beskrivelser af lærerrollen og undervis- 
ningsformer, elevernes arbejdsformer 
og undervisningens organisering. Der 
gives også eksempler på, hvordan faget 
kan være udgangspunkt for eller med- 
virke i tværgående emner og problem- 
stillinger. Før hvert eksempel vil der 
være en kort beskrivelse af, hvilke 
principper, dimensioner, faglige eller

tværgående aspekter, der specielt er 
vægtet og beskrevet.
De er bevidst meget forskellige for at 
vise, at det er eksempler og ikke op- 
skrifter. De viser kernen i en idé, der 
skal nytænkes og bearbejdes til eget 
brug.
Eksemplerne kan for de flestes ved- 
kommende bruges på forskellige 
niveauer, men der skal i valg og plan- 
lægning tages hensyn til elevernes idé- 
er, ønsker og formåen, således at man 
går fra det enkle til det mere sammen- 
satte og komplicerede.
Indhold, arbejds- og udtryksformer fra 
håndarbejde kan bruges i andre fag 
eller tværgående samarbejde. Derfor 
kan håndarbejdslæreren med udgangs- 
punkt i eksemplerne vise fagets mulig- 
heder i teamsamarbejdet og udnytte 
det i planlægningen af kortere eller 
længere forløb, emnearbejder og pro- 
jekter.

Tværfagligt emnearbejde om vejr 
og vind, drift og drager
I dette eksempel er der lagt vægt på at 
beskrive, hvordan håndarbejde kan bi- 
drage med arbejds- og udtryksformer, 
samt hvilke faglige aspekter af håndar- 
bejde, der arbejdes med og læres.

Blæsevejr med det!
Vejret kan vi ikke gøre noget ved, men 
vi kan lege i det, lære om det, eksperi- 
mentere med det, måle det og nyde 
det. I et tværfagligt arbejde om vejret 
kunne man arbejde med: Drager.
Hvorfor hedder det drager? Hvor 
kommer dragerne fra, og hvad har de
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været brugt til? Var det bare leg, eller 
var det også alvor. Der er meget 
spændende historie i drager, der er 
kultur og eventyr, gamle og nye og 
dine egne. Hvordan kan en drage 
flyve? Hvad sker der, når den letter?
Hvilket vejr er bedst til drageflyvning? 
Der kan stilles mange spændende og 
relevante spørgsmål, der lægger op til 
eksperimenter med former, vægt og 
vejr. Lav din egen drage: hvordan skal 
den se ud, hvilken form og hvilke far- 
ver og dekoration. Hvilke materialer 
egner sig til drager? Brug et malepro- 
gram og afprøv mange forskellige de- 
korationsmuligheder. En holdbar dra- 
ge kan sys i stof. Hvordan skal stoffet 
være? Efter valg af dekorationsskitse 
tegnes op på stoffet, og dekorationen 
males eller applikeres på. Dragen sam- 
les og monteres. Så starter legen og 
kampen med vinden.
I emnet om vejr og vind kan man også 
arbejde med vindposer og vimpler, flag 
og frisbees, faldskærme og sejl. Man 
kommer ind på vindtæt stof, materia- 
ler og helt nye materialer til sejl og 
vindtæt tøj.

Tekstile udendørsaktiviteter
I det følgende eksempel lægges vægt 
på, hvilke muligheder naturen og alt 
det derude giver, både de naturmateri- 
aler, der findes i naturen, bearbejdning 
af naturen og dens materialer, naturen 
som formgiver og inspiration og legen 
i og med naturen. Og naturen som et 
af skolens rum.
Lejrskoler, ekskursioner, besøg på na- 
turskoler, skovture eller hen i parken –

der er mange muligheder.
Naturen giver mange råmaterialer, der 
kan bearbejdes eller bruges direkte.

Kan man strikke med tang?
Pluk de rigtige planter eller svampe, 
farv garnet over et bål, tegn små enkle 
skitser i dagbogen, der såmænd godt 
kan bestå af billeder med ganske få 
forklarende ord. Tag garnet og min- 
derne med hjem og væv på en enkel 
lille væveramme billederne fra lejrsko- 
len på Særløse Overdrev eller…
På en væveramme lavet af grene kan 
man væve et langt øjebliksbillede af 
netop stedet, netop på det tidspunkt 
eller som afslutning på en tingfinder- 
tur i skoven. Kan man væve med græs 
og stængler? Kan man lave smykker af 
fjer, hestehår og bark? Kan man…?
Pilegrene, med gæslinger, med blade 
og ganske bare kan flettes til kurve og 
skulpturer.
Knapper af enebærtræ og muslinge- 
skaller. Smykker af grov sejlgarn og 
hvad havet i sin gavmildhed giver fra 
sig: stumper af tovværk, haj- og konk- 
snegleæg og måske et stykke rav. Tang- 
parykker, skræppeskørter og flettede 
sivhatte. Lav et billede i strandkanten 
ved lavvande med skaller, tang og 
grenstykker, sten og matte afrundede 
glasskår, måske en havfrue som havet 
har taget tilbage inden næste morgen.
Nogle af disse ting kan bruges, når 
man skal fremstille papir. Det bliver så 
det papir, der fortæller, hvor du var, og 
hvordan der så ud. I papirmassen kan 
næsten alle naturmaterialer indgå, bare 
de er små nok eller tynde nok. Kunne
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du tænke dig at lave dit papir i vand- 
kanten, så det kom til at ligne stranden?
Eller vil du forstærke vindens susen i 
piletræerne ved at opstille vindharper?

Fra natur over teknik til kultur
Det følgende er et eksempel på, at 
eventyr og det fabulerende kan spille 
sammen med det naturfaglige.

Eventyrlig filtning
En klasse har eventyr som tværgående 
tema. Inspireret af en eventyrfortælling 
opfinder børnene deres eventyrvæsen
og begynder at tegne nogle forslag 
uden for mange detaljer. De vælger et 
stykke karteflor i den farve, væsnet 
skal have, og filter det. Det klippes så 
ud efter tegningen.
De karter lys uld til baggrund, lægger 
ulden tyndt ud. Hver elev filter en fir- 
kant på baggrunden ganske let og 
lægger det udklippede væsen på sam- 
men med eventuelle detaljer i andre 
farver og filter det hele fast. Der kan 
også filtes huler, bakker, slotte og træer 
og meget mere på tæppet, fx med 
skulpturel effekt.
Tæppet hænges op i klassen og kan 
fremover danne udgangspunkt for 
mange spændende eventyr og fortæl- 
linger.

Dette undervisningsforløb giver elever- 
ne en viden om, hvordan man kan 
omforme naturmaterialer til et tekstilt 
udtryk. De oplever fornemmelsen af 
ulden i det varme sæbevand og lærer 
om uldens egenskaber og behandling.
De prøver at klippe, karte og vaske.

De arbejder både individuelt med 
deres egen figur og er fælles om det 
store tæppe, som til evighed har en 
plet af dem selv.

Introduktion til symaskinen
Eksemplet skal vise, hvordan en basis- 
færdighed kan læres ved at eksperi- 
mentere og undersøge og alligevel 
resultere i en brugbar ting. Lærerens 
rolle er mesterens, der viser hvordan, 
men også inspirerer. Arbejdet er i høj 
grad individuelt eksperimenterende og 
undersøgende, men med fælles frem- 
visning af »egne opfindelser« som del 
af evalueringen undervejs og bagefter.

Vild syning
Symaskinen er et meget væsentligt og 
spændende redskab, der signalerer fag- 
lighed og professionalisme. Lad elever- 
ne få kendskab til maskinens mulighe- 
der ud fra »Frie øvelser«.

Hvad er nødvendigt for at bruge 
maskinen? Fx at kunne tråde, sy, 
hæfte ende…
Hvilke funktioner ligger gemt i de 
enkelte knapper? Fx at variere 
længde og bredde på sting, for- 
skellige stingtyper som slangesøm, 
stræksøm, syning med sænket 
transportør…
Vær din egen mekaniker. Fx at 
åbne og rense maskinen, smøre 
den, skifte nål…

Eleverne kan eksperimentere og 
afprøve maskinen, ved at sy stof sam- 
men, sy lag på lag, zig-zagge, sy pynte-
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syning, stoppesyning osv. Det der ikke 
lykkes klippes væk.
Med en søger kan man finde et områ- 
de, som ser særlig godt ud. Klip det 
ud. Det kan bruges til kalenderomslag, 
billede eller kort. Det kan også, efter 
at være betrukket med plastik, bruges 
til en pung eller et etui.

Beklædning og brugstekstiler
Eksempler på det gode håndværk på 
4.-5. klassetrin og på undervisningsdif- 
ferentiering med hensyn til individuel- 
le og fælles mål.
For at elevens fremstilling af et pro- 
dukt skal lykkes, og man kan betegne 
det som godt håndværk, skal det:

fungere efter hensigten
se ud som eleven havde forestillet 
sig
have et personligt udtryk.

Brugstekstiler – formgivning
En brugsting, som en taske eller pose, 
gerne formgivet til en bestemt opbeva- 
ringsfunktion. Det kan være til et 
kamera, penge, fiskestang eller andet.
Valg af materialer er afgørende for 
funktionaliteten, fx vandtæt, slidstærkt 
eller stødabsorberende, men også i for- 
hold til opgavens sværhedsgrad. Det 
rigtige tilbehør i form af trykknapper, 
burrebånd, snore eller lignende kan 
være genveje til løsninger og give pro- 
duktet et professionelt finish.

Beklædning
Enkle former for beklædning, som 
shorts, bluse eller hat, er gode og klas-

siske startopgaver. Opgaven kan godt 
være fælles for en klasse, men med 
mulighed for individuelle løsninger.
Elevens personlige valg i forhold til 
farve, form og materialer er vigtig: skal 
tøjet være løstsiddende eller stramt, 
kort eller langt, ensfarvet eller spraglet? 
Forskellige løsningsmuligheder m.h.t. 
lommer, lynlåse, stikninger eller lig- 
nende, har også betydning for elevens 
oplevelse af produktet.

Dette at sy tøj til sig selv, kan også ind- 
gå i et overordnet emne om tøj, der er 
velegnet på mellemtrinet.

Vær din egen modeskaber.
Hvis du bestemte moden, hvordan 
skulle drenge/piger så gå klædt? 
Tegn forskellige forslag, vælg et, 
som du kunne tænke dig at sy.
Hvad får man for x kr?
Gå i tøjbutikker og »køb« ind for 
beløbet. Begrund og beskriv dine 
valg.
Læreren fotograferer indkøbene.
Londons hotteste tøj- og skobu- 
tikker er flyttet ind i 4. kl. Gå på 
indkøb dér.
Lav et modeblad med tegninger og 
beskrivelser af moden før og nu.
Artiklerne kan handle om badetøj, 
sportstøj, arbejdstøj, mærketøj…
Hvor laves tøjet og hvor kommer 
det hen når vi kasserer det?
Besøg en fabrik, systue, modeska- 
ber, designskole eller lignende, 
genbrugsbutikker, sortering, tvist, 
kapok osv.
Hvad kan vi få ud af noget gam- 
melt tøj?
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Formgivning og farvevalg på edb
En klasse på mellemtrinet har ønsket 
at sy noget tøj til sig selv. Efter at have 
talt om det i klassen er ønskerne blevet 
til shorts, T-shirt og gamacher. Form- 
givning og farvevalg planlægges at 
skulle foregå ved hjælp af edb, for at 
kunne lave flere udkast og skitser på 
kort tid, og derved have et kvalificeret 
grundlag for endeligt valg.
Indskannede enkle tøjformer inden for 
de valgte kategorier hentes frem på 
skærmen i et maleprogram. Disse bru- 
ges som en grundform, hvor ændrin- 
ger i fx længde og vidde tegnes ind.
Undervejs gemmer eleverne deres 
udkast på egen diskette, så de kan gå 
tilbage og genoptage tidligere ideer.
Ud fra de bedste forslag vurderer og 
vælger eleven i samarbejde med lære- 
ren og evt. andre elever den form, 
der skal arbejdes videre på. Der kan 
indtegnes snitlinier, slidser, lommer 
o.l.
Når formen er fastlagt, formgivningen 
er tilfredsstillende, arbejder eleverne 
videre med farver. De eksperimenterer 
med forskellige mønstrede eller ensfar- 
vede udfyldninger af flader, og beslut- 
ter hvilket motiv, der skal omsættes til 
papirmønster og arbejde videre med til 
det færdige produkt.
I arbejdet med farver kan man på for- 
hånd have taget stilling, til hvilke 
muligheder der er, og lave en palet, 
der viser disse muligheder.

Tøj, mode og genbrug
Ofte vil eleverne selv have en idé om 
et produkt eller måske en helt klar 
opfattelsen af, hvordan det skal se ud. 
Her er det væsentligt, at læreren for- 
står at sætte sig ind i elevens tanker og 
være rådgivende m.h.t. tilrettelæggel- 
sen af arbejdsgangen.
Ofte handler det om at følge moden, 
vise stil og sende de rigtige signaler.
Det kan være så forskelligartede 
udsagn som:

»det skal ligne det jeg har set i et 
blad!
det skal være enormt sejt, dyrt, 
punket og sort!
det skal se yndigt ud og være let at 
vaske og stryge!«

Produktets udformning følger natur- 
ligvis også moderetninger. Jakken kan 
være af omsyede plaider, hvor eleven 
selv har konstrueret papirmønstret det 
ene år, og året efter er det habitjakker, 
hvor det vil være oplagt at bruge et 
færdigt snitmønster, eventuelt med til- 
retning og ændringer.

Genbrug – at skabe og skabe sig
En opgave i valgfagsundervisningen 
kunne lyde: »Skab dig en dragt, der 
ligner en million, men ikke må koste 
noget!«
En brugt kjole, jakkesæt eller lignende 
kan sys om og suppleres med dele fra 
andet tøj, eller materialerne kan bru- 
ges i en helt ny sammensætning. Billi- 
ge materialer og reststof kan bruges til 
skørter og lignende, og pailletter og tyl 
kan være det, der sætter prikken over
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i’et. Aftal en fest, karneval, opvisning 
eller lignende, og før jer frem.

Tekstilfabrikken
Som en mulighed for at lave håndar- 
bejde på en helt anden måde, kan man 
efterligne en tekstilfabrik. Der kan 
produceres mange af samme produkt 
på samlebånd.
Det kan være, klassen skal til Norge og 
har brug for anorakker, eller at billed- 
kunst ønsker sig nye forklæder. Det gi- 
ver mulighed for at dele arbejdsproces- 
sen op i mindre, over- skuelige enheder 
og i forskellige jobtilbud. Klassen kan 
arbejde som en selvstyrende enhed, el- 
ler jobbene kan fordeles efter lyst og 
evner.
»Tekstilfabrikken« kan også have det 
formål, at det bliver muligt at fremstille 
et produkt, der ligger ud over den en- 
keltes formåen, ved netop at fordele 
arbejdet, så gruppens ressourcer bliver 
udnyttet. Det giver også mulighed for at 
skabe plads til de elever, der ikke synes, 
at håndarbejde lige er noget for dem.
Det vil være oplagt at komme ind på 
monotone arbejdsprocesser og bela- 
stende arbejdstillinger, specialisering, 
priser og andre forhold, der omhand- 
ler arbejdsmarkedet. Men samtidig er 
det en oplevelse for klassen i fællesskab 
at arbejde på et stort samlet projekt.

Applikationsbroderi på mellemtrinnet
Forløbet skal vise en måde, hvorpå 
man kan udtrykke sig gennem et teks- 
tilt arbejde. Der skildres, hvorledes 
undervisningsdifferentiering finder

sted i vekselvirkningen mellem det 
fælles og det individuelle.

Hovedpuder – ansigter, portrætter 
og andre hoveder
Hver elev fremstiller en pude. Der skal 
arbejdes med skitsetegning, overførelse 
af motiv til stof og applikationsbrode- 
ri.

Undervisnings-, arbejdsformer og for- 
løb:

Fælles oplæg med ansigter/por- 
trætter. Dette kan fx være besøg 
på et museum, hvor der findes 
mange malerier eller tekstile bille- 
der med ansigter, dias, cd-rom 
eller elevernes medbragte bil- 
leder/fotografier, billeder fra blade 
og bøger. Endvidere kan eleverne 
se sig i et spejl, studere hinanden 
to og to samt male sig eller hinan- 
den med ansigtsmaling eller smin- 
kefarver. Samtalen kan dreje sig 
om ansigtets form, ansigtspartier- 
nes placering i forhold til hinan- 
den, rynker, folder samt om, hvad 
der har betydning for at opnå et 
bestemt ansigtsudtryk.
Når eleverne er færdige med deres 
skitsetegninger, hvorunder de får 
løbende individuel vejledning, 
tager de i samarbejde med læreren 
og måske hinanden beslutning 
om, hvilken skitse hver enkelt elev 
skal bruge som grundlæggende 
motiv for broderiet.
Skitsen overføres på stoffet efter at 
være ændret på kopimaskinen til 
den ønskede størrelse.
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Fælles gennemgang og introdukti- 
on ved indførelse af applikations- 
broderi, dvs. materialer, påsyning 
af stof og fladeudfyldninger ved 
hjælp af stof og sting.
Klassesamtale om, hvordan man 
v.h.a. stoffets og garnets struktur 
og plasticitet kan frembringe for- 
skellige virkninger, hvad gør fx et 
ansigt sjovt eller uhyggeligt, at 
man for at opnå reliefvirkning ved 
fx næse, mund og kinder kan 
lægge fyld ind mellem bund- og 
applikationsstof. Stingenes 
udførelse har betydning for hold- 
barheden og for udseendet.
Individuelt arbejde med skitser, 
broderi og montering. I denne del 
af forløbet vejledes eleverne indivi- 
duelt både ved instruktion i bro- 
deristingene og i art og antal af 
sting, der kan varieres i forhold til 
elevens interesse og færdighed.
Når broderiet er færdigt, sys be- 
trækkene sammen, og puderne fyl- 
des ud.
Afslutningsvis laves en pudeudstil- 
ling, og forløbet evalueres.

Fra form til mønster 
– fra flade til rumlig form
Ideerne og eksemplerne tager udgangs- 
punkt i koblingen mellem håndarbej- 
de og matematik, i praktisk anvendt 
matematik til tekstile udtryk.
Når man arbejder med ornamenter, 
mønstre og borter bruges og læres 
matematiske begreber fra geometrien i 
praksis, eksempelvis spejling, drejning
o.a.

Dekorativ leg med 
geometriske figurer
Med passer tegner eleverne cirkler, og 
gennem opdagelser lærer de at dele dem 
i halve, fjerdedele og sjettedele osv.
De leger videre med passeren og for- 
vandler cirklerne til blomster eller 
abstrakte figurer, som kan bringes til 
at dække hinanden ved geometriske 
flytninger.
Mindst to udkast farvelægges og disse 
udkast udstilles. Eleverne vælger hver 
den blomst eller figur, de synes bedst 
om. Den kopieres over på mønsterpa- 
pir. De sætter de forskellige stoffer sam- 
men og syr blomsterne og figurerne 
som applikation på et baggrundstof.
Eleverne kan til sidst sætte deres enkel- 
te arbejder sammen til en lang frise 
eller et stort vægtæppe til klasseværel- 
set. Det kan fx ske efter bestemte far- 
veprincipper eller efter umiddelbart 
indfald.
I ovennævnte eksempel indgår ind- 
holdselementer fra matematik, billed- 
kunst og håndarbejde i udførelse af 
dekorationen, og ingen af delene kan 
undværes.

 
Æsker, terninger, bolde, telte, huler 
og meget andet
Hvad sker der, når man rejser trekan- 
ter på højkant og sætter dem sammen? 
Hvis man bliver ved længe nok og er 
heldig – dvs. hvis man har brugt tre 
ligebenede trekanter – når man måske 
frem til at have en pyramideform for- 
an sig. Er modellen for bred og lav, for 
høj og smal, må man i gang med at 
ændre på forholdet mellem benenes og
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grundliniens længde og ændre til den 
ønskede størrelse.
Man kan vælge at bruge denne form 
til mindre ting som fx punge eller 
tehætter, men man kan også sy et telt.
Her bliver opgaven at forsyne den ene 
side med en åbne/lukkemekanisme, og 
desuden finde en måde hvorpå teltet 
kan stå oprejst, lave/skaffe teltstænger 
og få dem til at sidde fast.
At leg med trekanter kan føre til et 
telt, er en blandt mange muligheder, 
hvor der ved at eksperimentere med at 
udforme og fremstille rumlige og rum- 
melige tekstile produkter anvendes 
indhold og arbejdsformer både fra 
matematik og håndarbejde.

Tekstiler som kommunikations- 
middel – broderi og kulturhistorie
I eksemplet lægges vægt på, at eleverne 
præsenteres for tekstilers brug gennem 
tiderne og stadig bruges som et middel 
til kommunikation. Endvidere skal 
forløbet være et eksempel på en æste- 
tisk læreproces, hvor eleverne oplever, 
hvordan de selv kan fortælle med tek- 
stiler.

En fortællende billedfrise
Som introduktion til arbejdet begyn- 
des med et oplæg om tekstiler som 
kommunikationsmiddel. Der vises bil- 
leder af gamle og nye gobeliner, nav- 
neklude, freds- og aidstæpper. I samta- 
len herom inddrages både den historie, 
billederne fortæller, og det håndar- 
bejdsmæssige aspekt.
Hver elev fremstiller et billede, der har 
relation til et fælles tema. Hvert billede

skal være et selvstændigt udtryk, der 
kan stå alene, men som også sammen 
med holdets øvrige billeder danner en 
hel fortælling, fx med historisk eller 
mytologisk indhold. Der arbejdes med 
komposition, farver, skitser og møn- 
sterbort, broderi med tilhørende mate- 
rialer og teknikker samt montering.

Forløbet med tilhørende undervis- 
nings- og arbejdsformer:

Oplevelser som inspiration til det, 
man i fællesskab har valgt at ville 
fortælle om. Film, dias, kunstbille- 
der/tegninger i bøger, museumsbe- 
søg, en tur i det omgivende histo- 
riske samfund, en udstilling i 
håndarbejdslokalet m.m.
Klassesamtaler især om temaet, 
motiverne og deres sammenhæng, 
en fælles farveholdning og eventu- 
elt en bort forneden og foroven på 
billedet, fælles for alle billederne.
Oplæg om komposition og skitse- 
arbejde samt om principper for 
borter og ornamenter. Eleverne 
eller nogle af dem tegner borter, 
og holdet vælger den, der skal 
bruges. Dette arbejde kan overla- 
des til en enkelt elev, der er særligt 
interesseret deri.
Læreren fastlægger i samarbejde 
med eleverne format og materialer 
ud fra sit kendskab til eleven fagli- 
ge og personlige formåen og med 
sin viden om, at broderi er en 
tidskrævende proces. Der kan evt. 
suppleres med applikationsbroderi 
og stofmaling i stedet for at fylde 
hele fladen ud med tråd.
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Fælles indføring i eller repetition 
af broderisting – antal og art af 
sting kan i den individuelle vejled- 
ning undervejs varieres og tilpasses 
den enkelte elevs færdigheder.
Skitsearbejde med efterfølgende 
samtale og beslutning om, hvilken 
skitse hver enkelt skal bruge, hele 
holdet fælles eller læreren og den 
enkelte elev.
Billederne monteres så de kan 
hænges op på skolen i en periode, 
hvorefter eleverne får deres eget 
billede med hjem.

Fællesarbejde på mellemtrinet
Hensigten med dette eksempel er at 
lade lærerens fortælling være en inte- 
greret del af forløbet, at vægte samar- 
bejde og elevmedbestemmelse , samt 
at arbejde med skiftet fra flade til rum 
og fra del til helhed.

Et stort dyr
Eleverne vil i fællesskab fremstille et 
stort, 2-3 meter langt, rumligt dyr – 
en krokodille, gravhund, skildpadde 
eller fantasidyr til at sidde på eller lege 
med i klassen. Komposition og far-

Egtved Skole: Et stort dyr. Foto: Gitte Jensen.
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vearbejdet i forbindelse med dekorati- 
on af dyret kan udføres på computer.
Dekorationen udføres fx som stofma- 
ling, maskinapplikation eller broderi.
Det skabende håndværksmæssige ar- 
bejde vil primært skulle udføres indivi- 
duelt, men med vægt på samarbejde i 
gruppen om fælles retningslinier ved 
udformning af de forskellige dele af 
dyret – hoved, krop, lemmer og hale.

Forløb, undervisnings- og arbejdsfor- 
mer:

Som inspiration for følelser og fan- 
tasi fortæller læreren en fantasihisto- 
rie om det valgte dyr, hvori der ind- 
går farver og mønstre. Denne for- 
tælling fortsættes gennem hele for- 
løbet som en indledning til timerne 
og udbygges, så den løbende har 
forbindelse til det igangværende 
eller kommende arbejde med dyret.
Efter oplæg om komposition og 
farver tegner eleverne forslag til 
dekorationen, og de vælger, hvil- 
ket forslag de vil bruge.
Papirmønstret med dekoration på 
forstørres af læreren til fuld 
størrelse og deles op i ligeså mange 
dele, som der er elever i klassen.
De to børn, der har symmetriske 
højre og venstre mønsterdele, 
arbejder sammen med at lægge 
deres mønsterdele på stof, tegner 
sømmerum og klipper ud, hvoref- 
ter dekorationen overføres fra pa- 
piret til stoffet.
Dekorationsteknikerne gennem- 
gås, og arbejdet med dekorationen 
begyndes. De elever, der har valgt

samme dekorationsteknik, sidder i 
gruppe sammen, men koordinerer 
jævnligt med de kammerater, som 
har tilstødende mønsterdele, for at 
sikre, at dekorationen passer sam- 
men.
Læreren syr en inderdel i kraftigt 
stof, og eleverne skiftes til at fylde 
den. Denne proces, hvor de er 
nødt til at kravle ind i dyret, giver 
oplevelsen af det rumlige, mens de 
selv arbejder med fladerne i deres 
dekorationsarbejde.
Fra nu af indledes timerne, når 
fortællingen har fået sit nye kapi- 
tel, med, at alle delene lægges op i 
forlængelse af hinanden – to sym- 
metriske halvdele – så eleverne kan 
få en fornemmelse af sammenhæn- 
gen og konturerne af det færdige 
produkt samt diskutere det videre 
arbejde med dekorationen og de to 
sider i forhold til hinanden.
Efterhånden som det planlagte 
dekorationsarbejde bliver færdigt, 
fortsætter eleverne dekorationen 
med egne mønstre, men måske 
med en fælles farveholdning for 
ikke at få et for spraglet udtryk, 
men det må komme an på en fæl- 
les beslutning i sammenhæng med 
det tidligere farvearbejde.
Når alle er færdige, arbejder de 
sammen to og to med at sy delene 
sammen. Til sidst syr læreren res- 
ten sammen.
Betrækket trækkes over inderdyret, 
og eleverne syr hullet godt sam- 
men, mens læreren fortæller histo- 
rien færdig.
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Som det fremgår af beskrivelsen, er 
læreren i dette forløb ikke kun inspira- 
tor, instruktør og vejleder, men arbej- 
der sammen med eleverne i fremstil- 
lingen af dyret. Det hænger sammen 
med, at visse dele simpelthen er for 
vanskelige at udføre for eleverne. Sam- 
tidig skal det vise, at lærerens med- 
arbejde ikke behøver at blokere for de 
mål, man som lærer har sat sig for ele- 
vernes tilegnelse af kundskaber og fær- 
digheder.

Farver og farvelærer
Yndlingsfarver og modefarver, nuancer 
og kontraster, farvesammensætninger, 
mix og match,….farverne er et væ- 
sentligt og inspirerende element i hånd- 
arbejdsundervisningen.
Der kan arbejdes med forskellige far- 
velærer, idet den naturvidenskabelige 
er repræsenteret af Newton, mens 
Goethe tilføjer en filosofisk/poetisk 
dimension. Samtidig skal man også 
medtage tv og computerens brug af 
farver, hvor farverne blandes på en 
anden måde end ved tørre og våde far- 
ver. Eleverne lærer således, at der kan 
være forskellige udgangspunkter og 
forskellige praksismåder.

Farvning
Indfarvning med kemiske farver eller 
plantefarve, giver eleverne mulighed 
for helt at skabe deres eget stof eller 
garn. Det kræver nøjagtighed og akku- 
ratesse, når der skal måles, vejes og 
divideres for at få den helt præcise 
nuance frem. Men også når der arbej- 
des mere eksperimenterende, kan det

give gode uventede resultater, og skabe 
en praktisk forståelse for hvordan far- 
ver blandes og virker. Dog skal man 
som lærer huske, at der er nogle sik- 
kerhedsforanstaltninger, når man 
arbejder med kemikalier og kogende 
vand.

Maling på stof
Dette er let at gå til, også i de mindre 
kasser. Det praktiske arbejde med at 
blande de våde farver er sjovt, og ele- 
verne kan dels bygge videre på de erfa- 
ringer de har fået i billedkunst og dels 
føje nye til. Hvad sker der for eksem- 
pel, hvis man maler når stoffet er vådt?
Hvis farven er tynd og man sprøjter 
den på? Man maler med svamp eller 
malerulle? Dækker noget af stoffet af, 
mens man maler videre?
Stoffet kan efter fixering bruges til tøj 
eller brugsting, men er også oplagt 
som baggrund for billedsyning, ban- 
nere eller anden rumudsmykning.

Tryk på stof
Hvis motivet er enkelt, kan det klippes 
ud i selvklæbende plast og negativet 
klæbes fast på stoffet. Stoftrykfarven 
duppes på med en svamp og plasticen 
fjernes. Metoden er god hvis motivet 
kun skal trykkes få gange. Silketryks- 
rammen bruges når der skal mange 
nøjagtige detaljer med, som fx :
»Klassens egen T-shirt«, alle elever teg- 
ner deres egen tegning af det, de for- 
binder med sommer, sol og ferie. Teg- 
ningerne nedkopieres og forenkles 
eventuelt og sættes sammen, så de dan- 
ner en hel komposition. Dette nye bil-
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Klassens egen T-shirt. Tegning Ann Merete Ohrt.
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lede overføres fotografisk til silketryks- 
rammen sammen med alle elevernes 
navne. Eleverne trykker nu selv deres 
T-shirt med samme fælles motiv, men 
med individuelle farver, – og er klar til 
sommerferien. En sådan »mindetrøje« 
kan være en god afslutning på 9. klasse.

Farver på edb
Når eleverne arbejder med malepro- 
grammer på computeren, opdager de, 
at den måde, farverne ændres og blan- 
des på, er anderledes, end når de 
arbejder med våde eller tørre farver.
Der er altså flere forskellige farvelærer.
Har de først lært at blande stoftrykfar- 
ver, selv opfinde »nye« farver og male 
på stof eller trykke på T-shirt, kan 
man gå videre og lære dem, hvordan 
de optiske farver virker på computeren 
eller på fjernsynsskærmen.
I det følgende forløb beskrives, hvor- 
dan farvelære og brug af computeren 
indgår i designprocessen.

Trip, trap, trend
Eleverne har arbejdet med farvelære og 
farvernes betydning for det billedlige 
udtryk. De har tidligere arbejdet med 
flettede og vævede bånd og kender til 
trend, islæt og vævetæthed og får nu et 
oplæg om billedvævning; om specielle 
teknikker og vanskelige figurer. De ser 
nogle eksempler på billedvævning og 
lærer, at Kelim-mønstrenes linier er 
trappeformede. Eleverne har på for- 
hånd fremstillet en væveramme i træ 
og spændt trend på. De arbejder nu 
ved computeren i en grov skærmop- 
løsning, hvor de hver udarbejder et

væveforlæg ved at eksperimentere med 
former og farver. Inden dette arbejde 
har de hver især bestemt sig for max 4 
farver ved at se på de muligheder, væ- 
vegarnet giver. Findes de valgte garn- 
farver ikke i standardpaletten, redige- 
rer eleven selv farverne, til de passer til 
de valgte. Væveforlæggene trykkes ud 
på papir. Ved at bruge kopimaskinen 
tilpasses forlægget i størrelse til den 
enkelte væveramme, og billedets kon- 
turer tegnes på trenden. Så væver ele- 
verne, og det færdige billede sidder 
allerede i en ramme. Der holdes en 
fernisering med de ophængte billeder.
Når billeder tegnes på en computer- 
skærm i den grove opløsning (fx 320x 
200) vil det ligne »trapperne« på et 
vævet stykke. Man kan tegne de grove 
skitser, der skal til et væveforlæg og 
afprøve og rette mange forslag til for- 
mer og farver.

Former og dekoration
Lav din egen patchworkblok!
Tegn et kvadrat og inddel det i forskel- 
lige felter, så du får en patchworkblok. 
Giv din blok et navn, som du synes 
passer til den. Til dette arbejde med 
tegningen af grundformen og det vide- 
re arbejde med variationerne er com- 
puterens maleprogram det bedste 
værktøj. Du kan konstruere grundfor- 
men helt nøjagtig, gemme den, kopie- 
re, vende, dreje, spejle, forstørre og 
formindske og farvelægge. Alt det der 
tager så hulens lang tid, hvis det skulle 
foregå manuelt.
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Skærbæk Skole, 4. kl. : Matematik i tekstilt udtryk. Foto: Britta Høy.

Billedtegn, mønstre og ornamenter
At arbejde med mønstre kræver blik 
for detaljer. Når man fokuserer på 
enkelte dele og udelukker andre, opda- 
ger man en mønsterrigdom i naturen: 
ribbene på et blad, overfladen på en 
ananas eller fjerene på en perlehøne.
Hverdagens ting kan også være til 
inspirationen, fx huse, gader, kloak- 
dæksler og bildæk.
At arbejde med mønstre kræver blik 
for detaljer, øvelse i at SE, og det er en 
leg, man kan have stor glæde af sam- 
men med sine elever. Det giver også

mulighed for at arbejde videre med 
indtrykket, at forenkle og stilisere, at 
fremstille et koncentrat af oplevelsen, 
et personligt mønster.
At ordne i mønstre, sammensætte og 
gentage, skaber både ro og rytme i 
udtrykket. Ornamentet kan være den 
ydre ramme, man sætter op for sit 
mønster, og inden for dens regler kan 
man være nyskabende. Mønstre og 
ornamenter er ikke bundet til en 
bestemt håndværksmæssig udtryks- 
form, men kan udføres i fx broderi 
strik og tryk.

32 Vejledning



Men ud over den dekorative funktion, 
fungerer mønstre og ornamenter også 
som billedtegn, et andet sprog. Tænk 
på præstens messehagel, hvorfra man 
direkte kan aflæse årets gang og den 
kirkelige handling, samt andre kristne 
symboler. Det er en del af vores kul- 
tur, andre kulturer bruger andre bil- 
ledtegn.
Det moderne samfund kommunikerer 
også ved hjælp af billedtegn og symbo- 
ler. Et firmas logo skal være med til at 
tegne firmaets image udadtil. Der er 
stor reklameværdi forbundet med at 
vælge det rigtige logo, som hurtigere 
end ord lader sig aflæse.

Strikning – teknik eller udtryk
Der er mange fordomme og myter 
knyttet til strikning. Hadet til de 
første tvungne forsøg eller mislykkede 
eksperimenter, glæden ved produktio- 
nen og varmen i den smukke trøje 
eller de uldne sokker. Strikning kan 
være en vanskelig disciplin, da den 
kræver en god finmotorik, højre-ven- 
strekoordinering og tid. Det følgende 
forløb er et eksempel på hvordan man 
kan starte et strikkeprojekt, som kan 
bruge de første strikkeforsøg til en 
konkret ting, der kan bruges af andre.
Eleverne lærer at strikke, de hører om 
de mange spændende historier i strik 
ningens historie, og sætter strikningen 
ind i en nutidig, meningsfuld sammen- 
hæng.

Strikkefabrikken
Som oplæg til dette projekt vises en 
lysbilledserie om Mother Theresas

arbejde med børnene i Calcuttas slum. 
Hvordan kan vi hjælpe? Vidste I der er 
noget, der hedder Mother Theresas 
strikkeklub? Mange børn og voksne 
over hele verden har strikket lappetæp- 
per til børnehjemmene i Calcutta.
Læreren har på forhånd gjort det antal 
strikkearbejder, der skal bruges på hol- 
det, klar – der er slået masker op og 
strikket et par pinde retstrikning.
Rester i uldgarn og blandinger af uld 
og syntetisk garn kan bruges og kan 
med fordel samles ind blandt eleverne, 
der næsten alle kan skaffe rester hjem- 
mefra. I øvrigt er det også en oplevelse 
at trævle en gammel trøje op, spænde 
garnet op, dampe det og strikke af det 
på ny.
Gruppevis lærer eleverne at strikke ret.
De, der kan, hjælper nybegynderne.
Når første lap er færdig, kan eleverne 
strikke ret og lukke af; det er nu tid at 
lære at slå op og måske strikke striber.
Lidt efter lidt er produktionen på 
»fabrikken« gået i gang. Der strikkes i 
håndarbejdstimerne, i frikvartererne 
og hjemme. Efterhånden som de fir- 
kantede lapper hober sig op, begynder 
sammensyningen, eller lapperne hæk- 
les sammen – så lærer de også det! Når 
tæppet har den rigtige størrelse, afslut- 
tes med en kant hele vejen rundt, 
mens læreren læser en historie. Nu 
mangler kun at skrive et brev fra 
»Strikkefabrikken« til modtageren.
Afsted til posthuset.
Når det første tæppe er sendt, kan 
arbejdet fortsættes af de, der har lyst.
Kurven med restegarn og pinde står i 
klassen og indbyder til at tage fat på
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en ny lap. En sådan kurv kan være en 
mulighed for en vikar eller for de ele- 
ver, der har brug for en pause eller 
afveksling. Selv på lærerværelset kunne 
man placere en kurv til fri afbenyttel- 
se, eller tag den med til det første 
forældremøde i 4. klasse. Ikke alle 
forældre kan strikke!
Når eleverne har lært at strikke, kan 
man arbejde videre med strikning af 
mere komplicerede arbejder i plane 
eller rumlige former.

Mesterlære – hækling
Dette er et eksempel på mesterlæren, 
hvor eleverne lærer ved at se, hvordan 
læreren gør. Derefter prøver de selv, ser 
igen efter læreren, får hjælp og øver sig 
for til sidst at eksperimentere og skabe 
egne udtryk.

Hækl bare løs!
Hækl lange rækker af luftmasker i for- 
skellige farver, sno eller flet dem til 
bånd, og man har et bælte eller en 
bæresnor. Hækl frem og tilbage eller 
rundt med fastmasker, og for nogle 
elevers vedkommende måske også med 
stangmasker. Herved dannes flader, 
som kan antage mange former, måske 
ved tilfældighed måske ved bevidste 
valg. Når man hækler flere gange på 
samme sted, arbejder sig ud i et felt, 
tilbage til et andet sted, frem og tilba- 
ge og rundt, opstår der figurer, som 
ved fantasiens hjælp og ved brug af 
broderi og sammensyning eller hæk- 
ling kan blive til hvad som helst: blom- 
ster, masker, dyreagtige væsner og fan- 
tastiske skulpturer.

Denne start på hækling opøver hånde- 
laget og giver mulighed for at eksperi- 
mentere med fladeopbygning og farve- 
kombinationer. Senere kan eleverne 
bruge og udvide deres færdigheder ved 
at hækle brugsting efter eget valg som 
fx boldnet, minibasketkurve og kalot- 
ter.
Som indledning til forløbet kan lære- 
ren have opsat en udstilling af gamle 
og nye hæklearbejder. Dette kan give 
anledning til en samtale om hækling 
før og nu: Kender eleverne nogle, som 
hækler? Hvad hækler de? Hvad brugte 
de tingene til? Osv.

Dukker, drama og animation
Eksemplet beskriver hvordan man kan 
arbejde med dukker som et drama- 
pædagogisk middel, tekstilt udtryk og 
formidling af fagligt indhold og fær- 
digheder. Eleverne lærer om proble- 
merne med at omsætte et fladt 
mønster til rumlig form og om for- 
skellige dekorationsmetoder.

Dukker med personlighed
Som led i et længere undervisningsfor- 
løb i håndarbejde og dansk tegnes og 
sys dukker, hvis udtryk og »personlig- 
hed« eleverne selv vælger.
Det kan være en punker eller en smart 
filmhelt, som er centrum for opmærk- 
somheden.
Eleverne tegner på papir eller i et com- 
putermaleprogram deres eget forslag til 
dukkens hoved og tøj over en vejle- 
dende grundform. Dukken sys i ela- 
stisk stof og stoppes ud. Ansigtstræk
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males eller broderes, og hår sys på. Tøj 
og tilbehør sys, strikkes, filtes m.v. Her 
kan alle materialer anvendes, og man- 
ge brugbare teknikker læres.
Dukkerne skaber deres egen livshistorie 
fx ved at skrive den i en dagbog. Måske 
skal de indrette deres værelse eller have 
eget pas og pakke en kuffert, fordi de 
skal ud at rejse. Det kan være de spiller 
teater for hinanden; sådan nogle duk- 
ker er også ret gode til at tale engelsk.

Tekstile skulpturer
Når man arbejder med skulpturer i 
tekstile materialer har man brug for en 
indmad eller et skelet til at stoppe den 
med eller bygge den op over. Men stof 
kan også vikles om noget, hænge frit 
fra loftet eller dyppes i en gibsblan- 
ding og dermed ændre karakter og 
indgå som en installation i rummet.
Tekstile skulpturer er skrøbelige, men 
lette at flytte! I øvrigt gælder det, at 
når udsmykningen er ved at forfalde 
og forgå, så skal det væk, og det bety- 
der, at der er plads til et nyt projekt.

Totempæle i stof
En klasse arbejder med molateknik, 
altså den omvendte applikationstek- 
nik, hvor man klipper ned i stoffet.
Hver elev har et bundt stof, hvor den 
øverste farve er fælles. De syr deres 
molaer på maskine og klipper dem op, 
så nye farver og mønstre opstår. der 
bygges et skelet i hønsenet og trælæg- 
ter og molaerne sættes på. Øverst sæt- 
tes fire figurer, også lavet af hønsenet 
og stof, som skal symbolisere verdens- 
hjørnerne.

Der ligger en uendelig skat i de indi- 
anske molamønstre, der bare venter på 
at inspirere til selv at prøve. Lad india- 
nernes modsætnings- og spændings- 
fyldte ord om at svæve og have fat i 
rødderne på samme tid komme til 
udtryk i en tekstil skulptur.

Brugsting eller skulptur?
Grænsen mellem en brugsting og en 
skulptur kan være svær at trække, men 
man behøver ikke at gøre det, for det 
kan være i spændingsfeltet mellem dis- 
se to begreber, der opstår en æstetisk 
kvalitet. Lav en lampe af skrot med 
skærm af genbrugsmaterialer! Hvad er 
en lampe? Hvordan har andre udfor- 
met lamper? Hvordan skal min lampe 
se ud? En sådan opgave lægger op til 
projektarbejdsformen og den tekstile 
designproces. Den forudsætter en ana- 
lyse og kritik af lamper, den lægger op 
til valg af materialer, redskaber, form, 
farve, teknik og funktion og stiller 
krav om stillingtagen til ressourcer.
Der er mulighed for at arbejde med 
mange forskellige, også ikke-tekstile, 
materialer eller bruge tekstile materia- 
ler på en ny og anderledes måde. Fx 
kan lampefoden og skærmen gå i ét 
eller skærmen kan være i brugt ind- 
pakningspapir dekoreret med grove 
sting med sejlgarn, bast eller optrævlet 
garn. Lampefoden kan formes i tekstilt 
materiale over et skelet og stivet af.
På samme måde kan man gøre en stol 
til en skulptur man kan sidde på. Det 
kan være en hård træstol, der far et 
løst betræk med pude og bliver til en 
zebra, eller en polstret stol, der får nyt
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betræk – pels – og bliver til en bamse, 
man kan gå i hi hos.

Rum og scenografi
Overgangen mellem beklædning og 
forklædning, mellem brugsting og 
skulptur, mellem billede og tableau, 
mellem skulptur og installation, mel- 
lem installation og rum kan være 
meget glidende og navnet på foreteel- 
sen kan også være ligegyldig, undtagen 
når den skal forklares med ord, men i 
dem alle bevæger man sig fra tingen, 
den enkelte, til det sammensatte, 
udtrykket og dramaet.
Scenografien rummer både kulisser, 
scenerummet, dragterne, lyset, masker, 
marionetter, rekvisitter og lyden. Selve 
formsproget er overvejende fortællen- 
de, fabulerende eller dekorativt, og her 
er der mange muligheder med de teks- 
tile udtryk. Tekstilerne – stoffet – der 
kan hænge, omslutte, draperes, stræk- 
kes og formes efter rum og personer er 
en vigtig del af arbejdet med scenogra- 
fi. Når man arbejder med dette 
formsprog, er man ikke længere bun- 
det af de krav om funktionalitet og 
pasform, som ved almindelig beklæd- 
ningssyning, og fantasien kan slå ud i 
lys lue.
Scenen eller tableauet er et rum, der 
åbner sig og giver den spændvidde og 
det dramatiske udtryk, der er med til 
at styrke håndarbejdsfagets kommuni- 
kative virksomhed.

Ej hat til lyst?
Hattens kulturhistorie er lang – uen- 
delig – og spændende. Den kan give

inspiration til netop den hovedbeklæd- 
ning, der giver dramaet sin historiske 
placering. Hatten kan være for alvor 
og for sjov. Man kan vægte funktionen 
eller udtrykket, men ikke undvære 
nogen af delene. Hatten kan blive til 
en skulptur, den kan indgå i et tableau 
eller spille en rolle i en animationsfo- 
restilling.

Faglige artikler
Følgende artikler er med til at give 
ideer og inspiration til den samlede 
undervisning i håndarbejde.

Kulturhistorien som inspiration
Håndarbejde er så tæt knyttet til tradi- 
tioner og kultur, at kulturhistorien er 
både en forudsætning for og inspirati- 
on til arbejdet med det tekstile udtryk. 
Hvad kan en gammel arbejdsskjorte 
ikke fortælle om livet omkring århun- 
dredeskiftet, om materialerne og hånd- 
arbejde som en nødvendighed, både 
når der skulle sys nyt eller lappes. Der 
ligger stof til mange historier og for- 
klaringer på snit, farver og striber lige 
til at øse af og brodere videre på. Lav 
et historisk hjørne i håndarbejdsloka- 
let, en flettet kurvekuffert med gamle 
håndarbejder og fremmede sager. Lad 
fantasien få frit spil med disse ting, 
eller fortæl »deres« historie som oplæg 
til et emne eller forløb.
Den tavse viden og den tyste kund- 
skab, der ligger gemt i de gamle ting 
kan gennem forundringen og elevernes 
spørgsmål bringes frem i lyset til 
afprøvning eller efterligning. Ofte vil
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Roses åkandehat. Foto: Jytte From berg.
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det vise sig, at håndværket og materia- 
lerne er af en sådan kvalitet, at efterlig- 
ningen ikke kan udføres med vore 
dages teknikker og mangel på tid til 
processen. Find i gamle slægtsbøger 
opgørelser over boet i forbindelse med 
arvesager. Der står ofte, hvor mange 
vævede dyner, strikkede strømper og 
uldne overfrakker der var en væsent- 
lig del af arven. De har haft en stor 
værdi for både afdøde og nu arvin- 
gerne.
Hvad med et forundringsskab med 
fremmede og mærkelige ting i tekstil.
Der kan være stoffer, der er rare at 
mærke på, underlige eller ubehagelige 
i deres overfladestruktur.
Arbejder man med historiske emner er 
autenticiteten af væsentlig betydning.
Det er vigtigt at tage udgangspunkt i 
de oprindelige materialer eller teknik- 
ker. Man kan væve tæpper på en old- 
tidsvæv med en blanding af uspundet 
uld og sit eget garn spundet på hånd- 
ten, så har man været tro over for tek- 
nikken og materialet, selvom det fær- 
dige tæppe har et moderne udtryk.
Derved kan man vedligeholde og for- 
ny de tekstile traditioner.
Arbejder man med fremmede kulturer 
kan man bruge deres tekstile udtryk 
som inspiration eller som en god idé 
til noget lignende. Det kunne være en 
afrikansk kanga til strandbeklædning, 
en dug eller pose til det, man har med 
på stranden. Det kunne være billed- 
tæpper inspireret af de chilenske kvin- 
ders tekstile oprør mod diktatur og 
undertrykkelse, eller større fælles bil- 
ledvævningsprojekter inspireret af de

botswanske kvinders billedvævninger.
Som en inspirerende historie til et for- 
løb med strikning kunne man fortælle 
om Aransweateren, der i sine mønstre 
med snoninger og forskellige ret- 
vrang-strikkemønstre fortæller hver sin 
historie om den mand, der bar den, og 
om de ønsker og håb, kvinden har 
strikket ind i trøjen.
Fortæl hvordan og hvorfor vestjyske 
fiskerkoner strikkede deres hår ind i 
mændenes trøjer, og fortæl hvordan 
irske kvinder lærte at hækle, forpligte- 
de sig til at lære teknikken videre til 
hver 30 andre kvinder og derved red- 
dede den irske republik fra hunger- 
snød i midten af attenhundredetallet 
ved en storstilet eksport af hæklede 
produkter i et uhørt stort antal.
Der er megen inspiration at hente i fx 
bøger, billeder eller film om fremmede 
kulturer. Samtidig med at kulturhisto- 
rien skuer tilbage er den med til at for- 
ny, man kan strikke smykker, figurer 
og skulpturer med metaltråd eller 
tovværk. Altså gamle teknikker brugt 
med nye materialer eller gamle materi- 
aler forarbejdet med nye teknikker.
Ser man på kulturhistorien i et nuti- 
digt perspektiv, er der mange mulighe- 
der i det kulturmøde, vi dagligt har i 
skolen, i byen, eller når vi rejser ud.
Brug disse muligheder, fokuser på for- 
skellene, lad dem være udgangspunkt 
for gensidig inspiration, kulturkom- 
munikation. Alene i de forskellige 
opfattelser af farvernes sprog og betyd- 
ning ligger ny spændende diskussioner 
og oplevelser. Klædedragten, den tradi- 
tionelle, den efterlignede, den tilpasse-
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de, og når den bruges af modeskabere, 
er et emne, der giver mange nye ideer 
til håndarbejder og til forståelse af den 
tekstile kultur. Prøv at finde frem til, 
hvad der er speciel dansk kultur teks- 
tilt set, og opdag, at den er udviklet og 
sammensat af mange forskellige kultu- 
relle påvirkninger. Tag emnet mode 
op, bredt set, både kulturhistorisk, 
som skabende håndværk og design, 
eller set med forbrugerens øjne. Det 
kan være godt at blive bevidst om 
både markedsmekanis- merne og 
»gadens mode«, inden den bliver mas- 
seproduceret. Det er også kulturhisto- 
rie.
Brug de lokale ressourcer, historien, 
byens mange stiludtryk og naturens 
former. Tag udgangspunkt i fortællin- 
gen, eventyr og myter, litteraturen og 
digtningen, billeder, film og skuespil.
Brug lokale ressourcepersoner, hånd- 
værkere og kunstnere. Lad det lokale 
museum indgå i håndarbejdsundervis- 
ningen og udstil de ting, eleverne har 
lavet, uden for skolen, på biblioteket, 
hos købmanden eller i banken. Tag en 
tur til et større kunstmuseum eller 
Nationalmuseet.

Håndarbejde og edb
Anvendelse af edb til håndarbejde kan 
være inspirerende og tidsbesparende.
Er det ikke det, skal andre hjælpemid- 
ler anvendes.
Der kan eksperimenteres med mange 
former og farver på kort tid, men ana- 
lyse og eftertænksomhed må ikke 
springes over. Løsningen får man ikke 
foræret, men edb giver mulighed for at

arbejde flere kombinationer og farve- 
udtryk igennem, og derved kvalificere 
det endelige valg. Elevernes egne skit- 
ser og tegninger kan skannes ind, vide- 
rebearbejdes og endelig omdannes til 
arbejdstegninger, som de direkte kan 
omsætte til tekstile produkter i de 
ønskede farver, materialer, teknikker 
og størrelser.
I mønsterarbejdet til en personlig 
tøjform giver edb mulighed for at spa- 
re megen tid. I stedet for en standard- 
grundform, kan computeren hurtigt 
konstruere og udtegne et papirmønster 
ud fra elevens personlige mål og form- 
valg. Derved får eleverne mulighed for 
at udforme deres eget tøj uden at være 
afhængig af eksisterende forlæg.
Informations- og billedbaser om kul- 
turhistorie, faglige teknikker, kunst, 
design og billeder af former, farver og 
mønstre kan være inspiration og 
igangsætter af nye ideer og løsninger.
Sådanne baser kan lærer og elever selv 
fotografere og sammensætte på en 
foto-cd. Simulationsprogrammer om 
materialer kan efterligne kemiske for- 
søg, brandprøver, vask og strygning, 
som ikke altid kan foretages i håndar- 
bejdsværkstedet, og derved understøtte 
elevernes hverdagserfaringer.
Samtidig med alt dette lærer eleverne 
om informationsteknologien ved at 
arbejde med computeren.

Design som emne
Lige omkring os har vi tøjet og tinge- 
ne, æstetikken i hverdagen. Æstetikken 
er tingenes sprog og sammen med
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funktionen er det et udtryk for perio- 
dens etiske holdningen til tilværelsen. 
Og hvad er mere nærliggende end at 
tage disse emner op i håndarbejde.
Det kan være emner, der beskæftiger 
sig med rum og design, installationer, 
design af tøj og ting, godt og skidt, 
pænt og grimt, iscenesættelser af begi- 
venheder, fx en kulturfestival eller en 
idrætsdag. Der kan arbejdes med mo- 
deller i forskellige målestoksforhold 
(skalamodeller), dragter og smykker i 
skrammel og anderledes materialer 
eller med overgangen mellem tøj 
og kostumer og mellem skulptur og 
tableau.
Et tværgående emne om design, inde- 
holder problemstillinger, hvor udgangs- 
punktet kan tages i håndarbejde, eller 
hvor håndarbejde produktivt medvir- 
ker.

Ligeværd og selvværd
Uanset hvilket hold eller hvilken klasse 
man arbejder med, vil elevernes inter- 
esser og forudsætninger være afgøren- 
de for valg af indhold og arbejdsmeto- 
de. Det betyder, at man må have øje 
for de forskelle, der kan være på et 
hold. Hvis fx piger og drenge i en 
periode har hver deres ønsker og 
behov, kan man i et arbejdsforløb dele 
dem efter køn, så hver gruppe får et 
frirum og får mulighed for at kunne 
udfolde sig uden at tage hensyn til det 
andet køns arbejdsform og indholds- 
ønsker. Men i sammenhæng med den- 
ne problemstilling er det lige så vigtigt 
at give piger og drenge lejlighed til at 
opleve hinandens styrkesider, at give

dem mulighed for at lære af hinanden 
og inspirere hinanden. Det kan med- 
virke til, at uudtalte ønsker får lov til 
at komme til udtryk, og at forudfatte- 
de meninger og fordomme om, hvad 
hvert køn kan/vil, bliver vendt til posi- 
tive oplevelser for eleverne og måske 
også for læreren.
I forbindelse med beklædningssyning 
kan samtaler om de signaler, tøjet sen- 
der, og sammen med fx måltagning 
give øget kropsbevidsthed og overve- 
jelser over og accept af, hvem man selv 
er, og hvem de andre er. Kroppen er 
ikke så »farlig«, når det er tøj, det dre- 
jer sig om. I håndarbejde skal man 
opdage og lære at acceptere mange 
varierede udtryksformer og styrken i, 
at man ser ligheden.
Da imitation – at se og handle – kan 
være en effektiv måde at lære på, kan 
elever med særlige behov have stort 
udbytte og opnå gode resultater i 
håndarbejde. Med en støttelærer og 
specielle hjælpemidler, hvor det er 
påkrævet, kan deres tekstile arbejder, 
som måske ikke er store i omfang, 
men derimod i tid, blive af høj kvali- 
tet. Eleverne oplever således, at de kan 
fremstille ting af værdi for sig selv, de 
er her på lige fod med andre, og det 
befordrer selvværd.
I den tekstile designproces indgår både 
teori og praksis; det ene forudsætter 
det andet og fremstår som en veksel- 
virkning. Det skabende håndværks- 
mæssige arbejde bliver sat ind i en teo- 
retisk ramme og omvendt.
Forskellige traditioner og kulturbestem- 
te forskelle skal kunne komme til ud-
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tryk, og det praktiske arbejde kan være 
en vej til at lære sprog og begreber. Li- 
geledes kan kulturforskelle komme til 
udtryk som en styrkelse af udtryksfor- 
merne; fx kan forskellige opfattelser af 
farver og deres symbolik og sammen- 
sætninger være en udvidelse af elever- 
nes farveopfattelse og farveoplevelser.

Forældresamarbejde
Som håndarbejdslærer har man en op- 
gave med at give forældrene indsigt i, 
hvad deres børn beskæftiger sig med i 
faget, og hvilke kundskaber og færdig- 
heder de dermed kan få. En sådan 
information kan gives på mange måder, 
her skal blot nævnes nogle muligheder.
En god anledning til at fortælle foræl- 
dre om faget er, at man på forældre- 
mødet, det år eleverne for første gang 
møder håndarbejde i de obligatoriske 
timer, afsætter tid til, at forældrene ser 
håndarbejdsværkstedet. Her kan man 
så benytte lejligheden til at orientere 
om, hvad faget håndarbejde er i dag, 
om mål, indhold og arbejdsmetoder 
illustreret med elevernes arbejder og 
eventuelt en udstilling af andre elevers 
arbejder.
En anden mulighed er at invitere til de 
praktisk-musiske fags forældremøde.
Forældrene kan inddeles i tre eller flere 
grupper og i hvert faglokale prøve at 
arbejde i praksis med noget af det, ele- 
verne har beskæftiget sig med. For 
håndarbejdes vedkommende kan det 
være fremstilling af enkle ting på 
symaskinen, fx en pude dekoreret med 
forskellige maskinsømme eller strikke 
en lap til fællestæppet.

Håndarbejdslæreren bør bidrage med,
i klassens avis eller skoleblad, at skrive 
om, hvad der arbejdes med lige nu og 
hvorfor, og her måske invitere foræl- 
drene til at komme og være med i 
nogle af timerne. Det kan jo ligefrem 
være, at denne åbning giver anledning 
til at få en af forældrene som gæste- 
lærer, hvis der er nogle specialister 
inden for området.

Miljø og ressourcer
Tøjet er blevet kaldt »vort kropsnære 
miljø«, men i håndarbejde er det ikke 
kun tøjet, det handler om, når der 
tales om miljø og ressourcer, det er 
endnu bredere. Det betyder, at man 
skal tage stilling til og lære om »den 
bæredygtige udviklings princip« i for- 
hold til vækstideologien. Den bære- 
dygtige udviklings princip betyder, at 
vores nutidige behov dækkes på en 
sådan måde, at man ikke forstyrrer 
eller ødelægger kommende generatio- 
ners livsmuligheder. Håndarbejdsun- 
dervisningen har sit særlige ansvar for 
at dygtiggøre forbrugere, som har en 
kritisk og ansvarsfuld indstilling til 
forbrug i almindelighed og specielt til 
forbrug af tekstiler og tøj.
Når man arbejder med dette område i 
håndarbejdsundervisningen, kan man 
behandle princippet ud fra følgende 
fire aspekter:

Den kulturelle bæredygtighed, der 
betyder, at udviklingen skal passe 
til kultur og traditioner og tage 
vare på de kulturelle værdier.
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Den sociale bæredygtighed, der 
betyder, at forbruget på globalt 
plan skal fordeles ligeligt, at jor- 
dens ressourcer skal bruges til pro- 
duktion af varer, som tilfredsstiller 
et grundbehov og ikke en købe- 
dygtig minoritet. På det lokale- 
plan betyder det, at arbejdsmiljø 
og arbejdsforhold for de beskæfti- 
gede forbedres.
Den økologiske bæredygtighed, 
der betyder, at vi er bevidste og 
ansvarsfulde i de valg vi træffer i 
forhold til jordens ressourcer, brug 
af kemikalier og affald.
Den økonomiske bæredygtighed, 
der betyder, at den teknologiske 
udvikling skal gøre det muligt at 
producere mindre skadeligt med 
færre naturresourcer.

Disse fire aspekter vil til stadighed 
veksle med hinanden, når eleverne 
træffer deres valg af materialer og tek- 
nikker. Det er vigtigt at arbejde hen 
imod en forståelse af og glæde ved at 
planlægge, fremstille, vedligeholde, 
reparere og forny i stedet for til stadig- 
hed at forbruge og kassere. Det kan 
give nogle fremtidige forbrugere, der 
ikke bare er dygtige til at bære hjem, 
men tager hensyn til en bæredygtig 
udvikling.

Materialelære
Materialelæren skal danne grundlag 
for de rigtige valg af materialer. Det at 
begribe hvordan en tot uld bliver til en 
tråd, der spindes og derefter væves til 
et stykke stof, kan være med til at give

forståelse af materialets natur i forhold 
til funktion. Derfor skal materiale- 
læren integreres i arbejdsprocessen, 
både når der analyseres og ses på gam- 
le tekstiler, og når der skal vælges 
materialer i forhold til tingenes funkti- 
on og udtryk. I materialelæren indgår 
også vedligeholdelse, efterbehandling 
og vask, og når man er færdig med en 
brugsting, kan man selv lave sin egen 
mærkning af tingen og som det sidste 
praktiske arbejde sy den i som kvitte- 
ring på veludført arbejde. Man kan 
forholdsvis let lave sig en materialekuf- 
fert med aflagt og kasseret tøj, som 
kan inspirere til megen snak om de 
materialer, tingene er lavet af, hvordan 
de er mærket og skal behandles. Lad 
være med, næste gang du kommer til 
at kogevaske en ulden bluse eller farve 
de hvide under- bukser lyserøde, at smi- 
de det ud. Gem det i kufferten og du 
vil efterhånden samle dig en fin sam- 
ling af eksempler på tøj og brugsteksti- 
ler. Kufferten kan også rumme 
»moden af i går« og bruges til emnet 
mode og forbrug.
Der kan i kufferten også være eksemp- 
ler på forskellige materialer, som ele- 
verne kan eksperimentere med i vask 
og strygning.

Virksomhedsformer
En læreproces, der kan betegnes som 
praktisk-musisk eller æstetisk vil være 
kendetegnet ved fem virksomhedsfor- 
mer, som indgår med skiftende vægt i 
hvert forløb, men tilsammen medvir- 
ker til at gøre læringen alsidig.
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Ved såvel planlægning som gennem- 
førelse og evaluering af et håndarbejds- 
forløb kan man anvende virksomheds- 
formerne som et analyseredskab til at 
få overblik over læreprocessen.

1. Den oplevelsesmæssige virksomhed. 
En tur i skoven, en diasserie med be- 
klædning fra andre tider eller steder, et 
museumsbesøg, et farveorgie af garner, 
en udstilling i håndarbejdslokalet. Alt 
dette og meget andet påvirker elever- 
nes sanser, undrer og giver næring til 
fantasien, virker som inspiration og 
befordrer lysten til selv at gå igang.

2. Den håndværksmæssige virksomhed.
At bruge sine hænder til at fremstille 
ting, man selv har besluttet sig for, at 
lære de dertil nødvendige fremgangs- 
måder og teknikker, at øve sig og blive 
bedre. At lære fagets materialer og red- 
skaber at kende og kunne vælge de 
mest hensigtsmæssige til den ønskede 
ting, kort sagt alle de aktiviteter, som 
kendetegner håndværket.

3. Den udtryksmæssige virksomhed.
Når man beslutter sig for en bestemt 
farvesammensætning eller et bestemt 
snit i tøjet, får det et personligt præg.
Når det tekstile billede er fremstillet 
efter egne ideer og skitser, når en 
dekoration er komponeret efter de 
principper, man selv har besluttet sig 
for, og når strømperne har lige de far- 
vestriber, man synes er de flotteste, så 
udtrykker man sig selv i sit håndarbej- 
de.

4. Den analytiske virksomhed.
Hvad betyder reklame og mode for 
valg af materialer og farver? Hvordan 
afspejler vores beklædning kulturelle 
forskelle? Hvilken betydning har teks- 
tile billeder, hvad fortæller de om 
menneskers liv og vilkår, hvad er deres 
budskab? Alle disse spørgsmål er 
eksempler på, hvordan der i samtalen 
sættes ord og begreber på fagets ind- 
hold, men også på hvordan eleverne 
kan lære at analysere og forholde sig 
vurderende til brug af tekstiler og til 
tekstile produkter.

5. Den kommunikative virksomhed.
Når man viser sine ting frem og for- 
tæller sin familie og vennerne om, 
hvad man har lavet i håndarbejde, 
hvordan man har lavet det og hvorfor, 
kan man være med til at formidle 
viden om faget håndarbejde. Andre 
muligheder for kommunikation er 
udstillinger og opvisninger, opførelser 
af dukkespil med selvfremstillede duk- 
ker og teater med egne kostumer og 
kulisser. At kommunikere med og om 
faget befordrer dels elevernes bevidst- 
hed om deres arbejdsprocesser dels 
andres viden om, hvad faget indehol- 
der. Samtidig er de enkelte ting, fx 
tøjet og billederne, med til at skabe 
kommunikation med de signaler, de 
udsender og budskaber, der bevidst er 
lagt i dem.

Med virksomhedsformerne i baghove- 
det kan læreren i den løbende evalue- 
ring sammen med eleverne få klar- 
gjort, hvad der er arbejdet med, og
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hvor vægtningen skal lægges i det 
videre forløb. Sammenholdes dette 
med lærerens viden om og hensynta- 
gen til elevernes evner og interesser 
samt deres kulturelle og sociale tilhørs- 
forhold – dagligliv og hverdagserfarin- 
ger – er der basis for en realistisk eva- 
luering og en hensigtsmæssig planlæg- 
ning af såvel den enkelte elevs som 
hele.klassens mål.

Håndarbejdsværkstedet.
Håndarbejdsværkstedet er det fagloka- 
le, hvor fagets specielle maskiner, red-

skaber og materialer er tilgængelige for 
hele skolen, hvor den obligatoriske 
håndarbejdsundervisning foregår, hvor 
klasser, der arbejder med emner og 
projekter, kommer og får husrum og 
hjælp, hvor det lokale kulturcenter, 
ungdomsskolen og fritidsundervisnin- 
gen holder til. Men det er mere end et 
faglokale, det er også stedet, hvor 
forældremøder og fællesaktiviteter kan 
foregå, fordi der i indretningen er sig- 
tet på en bred udnyttelse.
Værkstedet skal indrettes, så det opfyl- 
der gældende miljøkrav og sikkerheds- 
bestemmelser og giver muligheder for

Håndarbejdsværkstedet, Bistrup Skole. Foto: Jytte Fromberg.
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ergonomisk rigtige arbejdsstillinger 
både ved siddende og stående arbejde.
Men det skal også være et levende 
værksted, hvor der er udstillinger, 
ophængninger, kulturhistoriske tekstil- 
samlinger og teaterværksted og -garde- 
robe. Blomster og billeder, bøger og 
ting fra naturen hører også hjemme i 
håndarbejdsværkstedet. Informations- 
teknologien skal have sin plads, og 
indretningen og udstyret skal åbne for 
muligheder og inspirere til æstetisk 
omtanke og udtryk.
Der kan i forbindelse med indsko- 
lingsafdelingen opbygges et indsko-

lingsværksted med mulighed for teksti- 
le aktiviteter, mobile værksteder med 
tekstile redskaber, maskiner og materi- 
aler, eller midlertidige specifikke teks- 
tilværksteder, fx billedvævningsram- 
mer, der kan stå på gulvet eller hænges 
på ribber eller knagerækker i gym- 
nastiksalen eller på gangene. Der skal 
være udstillingsmuligheder i værkste- 
det, på gangen og i samlingsrum og 
festsale. Plexiglaskasser,- kuber, flade 
kasser og pyramider, der kan åbnes og 
låses er gode som mobile udstillings- 
muligheder for tekstile ting og bille- 
der.

Håndarbejdsværkstedet, Bistrup Skole. Foto: Jytte Fromberg.
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Bilag

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 21. juli 1995

Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. og
om karaktergivning i folkeskolen

Folkeskolens afgangsprøve 
Håndarbejde

§ 35. Prøven er praktisk.
Stk. 2. Undervisningsbeskrivelsen 

omfatter oplysninger om områder, tek- 
nikker, emner og organisationsform. 
Desuden anføres, hvor mange timer 
det ialt er besluttet at anvende til 
prøveafviklingen.

Stk. 3. For hvert hold stilles der én 
opgave med individuelle løsningsmu- 
ligheder. Til udførelse af opgaven gives 
– afhængig af opgavens indhold – ind- 
til 8 af de sidste undervisningstimer,

hvor eleven påbegynder opgaven, samt 
4 timer i den mundtlige prøvetermin, 
hvor censor er til stede.

Stk. 4. Ved prøven må eleven benyt- 
te alle hjælpemidler, som har været 
anvendt i den daglige undervisning, 
herunder også optegnelser.

Stk. 5. Der prøves i løsning af en 
praktisk opgave i den tekstile design- 
proces med vægt på planlægning, 
formgivning og fremstilling af ting, 
der har æstetisk og funktionel værdi. I 
bedømmelsen indgår elevens begrun- 
dede valg af fremgangsmåde og pro- 
dukt. Der gives én karakter.
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