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Hvad er designprocessen?
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Fagdidaktik i faget håndværk og design
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Fagdidaktik i faget håndværk og design



 Kompetencemålet i håndværk – forarbejdning beskriver, hvordan arbejdet med værktøjer, 
redskaber og maskiner gør det muligt at fremstille fysiske produkter inden for faget. 
Undervisningen beskæftiger sig kontinuerligt med elementer af kompetenceområdet, og gradvist 
udvikles praktisk beherskelse og dermed mestring, hvorved kompetencerne øges inden for 
området

 Kompetencemålet i håndværk – materialer beskriver, hvordan arbejdet med materialer fremmer 
kendskab til materialers egenskaber og forarbejdningsmuligheder. Undervisningen i materialernes 
beskaffenhed og deres forarbejdning til produkter udvikler erkendelser inden for form, funktion og 
udtryk, giver erfaringer med, hvilke materialer der egner sig i en konkret designproces, og styrker 
således kompetencerne inden for området.

 Kompetencemålet design opnås ved arbejdet med alsidige og dynamiske designprocesser. 
Designforløb omhandler processen fra idé over idéafprøvning og produktrealiseringer til et produkt 
inden for faget. Gennem designprocesser udvikles viden om forskellige designmetoder, 
problemløsninger og erfaringer med produkters udformning. Arbejdet med design dækker 
kompetenceområdet.
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Kompetencemål i Fælles Mål
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Fagdidaktik i faget håndværk og design
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Fagdidaktik i faget håndværk og design
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Fagdidaktik i faget håndværk og design



9

Fagdidaktik i faget håndværk og design
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Fagdidaktik i faget håndværk og design



 Innovation handler om at skabe nye, forbedrede produkter med personligt 
præg. Efterhånden som eleverne i undervisningen begynder at mestre 
håndværksmæssige færdigheder, stilles de over for udfordringer om at forny, 
forbedre eller eksperimentere sig frem til produkter, som for eleverne er 
innovative. 

 Det er væsentligt at værdsætte innovation set fra elevernes niveau, hvilket vil 
give dem motivation til at fortsætte arbejdet med innovative håndværks- og 
designprocesser.

 Undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne i starten guides til at tænke i 
ikke-traditionelle løsningsmuligheder. Af den grund er eksperimenter og 
afprøvninger af stor betydning.
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Innovation og entreprenørskab i HD-læseplan



 Rammesætning kan støtte læringsprocessen ved at stille begrænsninger 
omkring fx værktøjer, arbejdsteknikker og materialer. Herved skærpes den 
innovative læringsproces.

 Parallelt med innovative designprocesser introduceres eleverne for 
entreprenante tilgange.

 Eleverne bør have fokus på, hvordan de fremstillede produkter kan have værdi 
for andre.

 Man kan forestille sig et lokalt samarbejde om fx at lave redskaber eller 
produkter til ungdomsforeninger, organisationer og institutioner. At inddrage de 
kommende brugere vil være hensigtsmæssigt, for her får eleverne 
anskueliggjort, hvilke behov brugerne har, og dermed hvilke problematikker 
eleverne skal inddrage i deres proces frem mod et produkt, som opfylder 
brugerens ønske.
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Innovation og entreprenørskab i HD-læseplan



 Efterhånden som de håndværksmæssige færdigheder styrkes, kan andre lokale 
partnere inddrages i samarbejdet.
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Innovation og entreprenørskab i HD-læseplan





 ”Kreativitet omfatter evnen til at skabe synteser, dvs. til at kombinere en række 
input til en ny, sammenhængende idé. Det forudsætter selvsikkerhed og evnen 
til at løbe risici.”

 Lars Qvortrup, Professor

 Aalborg Universitet

 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

 Institut for Læring og Filosofi

 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis
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Hvad er kreativitet?



 ”at gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde”

 Innovationsforskeren Joseph Alois Schumpeter

 (østrigsk-ungarsk innovations- entreprenørskabsforsker)
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Hvad er innovation?



Innovationsformer

Innovations-
former

Produkt-
innovation

Service-
innovation

Proces-
innovation

Social
innovation

Kulturel
innovation

(teater, film og musik)
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Hvad er entreprenørskab i skolen?

”At skabe værdi for andre” 

Kilde: Fonden For Entreprenørskab



Hvad er entreprenørskab i praksis?  

 I undervisningssammenhæng betyder entreprenørskab, at der skal komme et output af elevernes 
arbejde.

 I håndværk og design skal elevernes arbejde (processen + produkt) skabe en værdi for andre end 
dem selv 

 Fx kunne eleverne samarbejde med den lokale børnehave om at fremstille nogle skamler til 
børnehavebørnene, hvor eleverne har talt med børnehavebørnene om, hvad en god skammel er 
for dem. 

 Eleverne udarbejder arbejdsskitser sammen med børnehavebørnene på en god skammel, hvor 
efter  eleverne fremstiller skamlen på skolen i HD-faget.

 Evaluering i praksis: Børnehavebørnene afprøver efterfølgende skamlerne i dagligdagen, og giver 
eleverne feedback om skamlernes funktionalitet og æstetik – på eget børnesprog, naturligvis!



Tidligere forståelse af læring



Ny forståelse af læring



Læringsniveauer Stimuleringsformer Læringsformer Vidensbetegnelse

1. orden Direkte lærings-

stimulering 

(klasserums-

undervisning, 

forelæsning)

Kumulation Kvalifikationer

2. orden Tilrettelæggelse af 

selvtilegnelse 

(gruppe- og 

projektarbejde)

Assimilation Kompetence

3. orden Stimulering af 

selvfrembringelse 

(konstruktions- og 

produktionsarbejde)

Akkommodation
Kreativitet

4. orden Realisering af 

selvfrembringelser 

(abstrakt/konkret 

produktion)

Kommunikation Handlekraft

Innovation
5. orden Social og 

organisatorisk 

forandring (ændring 

af grundlæggende 

antagelser)

Paradigmeskift Kultur

LÆRINGSSKEMATIKKEN



Den gode idé er, at gøre tingene 
på en anden måde end normalt



Undersøg: Hvad er problemet – hvad er udfordringen?



Få den gode idé –
også kaldet idéskabelses-fasen



Vær åben for andres idéer i designprocessen !



KIE-modellen – innovativ undervisning i 
folkeskolen



KIE-modellen??????????
Hvad er det for noget?

 Kreativitet – er kendetegnet ved evnen til at bryde vanetænkning og tænke på nye 
måder, dvs. skabe ideer og nye problemstillinger/visioner.

 Innovation – sikrer, at de mange ideer kategoriserer, systematiseres, tematiseres, 
analyseres, bortkastes, gives retning og værditilskrives til brugbar løsning.

 Entreprenørskab – er karakteriseret ved, at den brugbare løsning omsættes til konkret 
handling og udmøntes i konkret praksis.



Metodikken i KIE-modellen:

1) Eleverne udvikler individuelt ideer på Post-it papir fx 10 min uden samtale 
med andre personer.

2) Hver person fremlægger (mundtlig) hver idé for de andre i en lille gruppe. 
Der må ikke gives kritik i denne fase, hverken fra lærere eller elever.

3) Alle forslag bliver sat op på fx en væg, så alle kan alle forslag/ideer.

4) Alle forslag kommer gennem +/- maskinen, dvs. hvert forslag beskrives 
med fordele og/eller ulemper

5) Gruppen udvælger 1 forslag, som de videreudvikler.
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FIRE-modellen
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FIRE-modellen - Projektplan

Hvad skal der 
gøres?

Hvordan gøres det? Materialer/hjælpere Hvem gør det? Hvornår skal det 
være færdig?
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ideide
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Designprocessen.dk
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Aalborg Universitet: Den kreative platform



Fonden For Entreprenørskab
www.ffe-ye.dk



Undervisningsforløb til grundskolen



 Du og din gruppe skal løse følgende opgave:

 I skal udvikle fremtidens VENNEMØBEL:

 Dvs. et møbel hvor 2 personer (venner) kan sidde ved siden af hinanden og 
føre personlige og fortrolige samtaler.

 Personerne skal kunne sidde i længere tid i og/eller på dette møbel uden, at 
de har behov at flytte sig!

 I skal fremlægge 3 forslag på jeres innovative forslag

 Ved fremlæggelsen skal I fremvise en skitse af ideen og begrunde mundligt 
jeres valg af jeres produkt, herunder valg af materialer, form og funktion.

Opgave i produkt innovation 



Forslag til vennemøbel



Nye redesteder til fugle



Elevmateriale til temaet 
Redesteder til fugle
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Redesign med åben skole: Samarbejd med den lokale 
genbrugsbutik – Fra skot til nyt brugbart produkt



Du skal individuelt, eller sammen med din sidemand, ideudvikle over temaet:

Siddeapparat
1) Tegn en eller flere ideer til hvordan et siddeapparat kan se ud – tænk over form, æstetik, funktion 

og evt. målgruppen for produktet

2) Send din tegning rundt i gruppen og udbyg den oprindelig ide med forslag til flere nye ideer 

3) Få din tegning tilbage og gennemse de nye ideer – foretag et valg om, hvordan dit siddeapparat 
skal se ud – fremlæg den endelige ide til din sidemand og få mundtlig feedback på denne ide

4) Byg en mockup (model) fra din endelige ide ud af de materialer, som ligger på bordet foran dig

5) Stil din mockup frem til udstilling ved underviserbordet

6) Overvej hvilke håndværksmæssige færdigheder din elever skal have, hvis de skal fremstille dit 
siddeapparat i 1:1 størrelse – tal med din sidemand om disse overvejelser

7) Hvordan vil du organisere og gennemføre design- og innovationsundervisningen på dit valghold? 
Tal med din sidemand om disse overvejelser
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Praktisk kreativ og innovativ designopgave:



Husk at innovation og 
entreprenørskab kræver 
”hands on” på tingene –
Tak for nu.


