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Design og produkt
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at

• kunne bruge erfaringer og egne ideer i kreative processer
• udtrykke sig selvstændigt gennem skabende arbejde
• fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer
• formgive med personligt præg
• opsøge og bruge omverdenen inspirationskilder
• reflektere over egne processer.
• forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning, udførelse 

og evaluering 
• formidle og præsentere egne produkter. 

 
Håndværksmæssige arbejdsområder 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at

• formgive og fremstille produkter 
• udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder 
• afprøve forskellige materialers muligheder og begrænsninger 
• beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker 
• vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj 
• arbejde med komposition og farvelære 
• planlægge en arbejdsgang ud fra en tidsramme og med materialer efter eget valg 
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Det samfundsmæssige og kulturelle indhold 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at

• undersøge og diskutere produkters betydning som kommunikationsmiddel, der udtrykker 
stemninger og signalerer holdninger og normer

• forstå, hvordan forskellige samfunds skabertrang og beherskelse af håndværk har sat spor i 
historien og påvirker vores dagligdag og fremtid

• opnå indsigt i naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets 
udformning, anvendelse og fremstilling af produkter og udtryk

• fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder
• vurdere kvalitet i forhold egenskaber, sundhed, miljø, etik og pris 
• tage stilling til egne behov og ønsker og til indflydelsen af faktorer, der styrer vores forbrug, 

kostvaner og husarbejde, herunder teknologi- og samfundsudvikling, vareproduktion, 
medier og markedsføring, tid, kræfter og ressourcer i hverdagen samt kulturelle og æstetiske 
aspekter 

• forklare forbrugets betydning for miljø og for sundhed og livskvalitet 
• anvende principper for bæredygtighedsamt affaldshåndtering 
• forholde sig til sammenhænge mellem miljø og sundhed 
• tage kritisk stilling som forbruger og til vilkår for at leve bæredygtigt med både sundhed og 

livskvalitet. 

Kompositoriske arbejdsområder 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at

• iagttage, beskrive, fortolke og vurdere 
• analysere og reflektere forskellige fagområders brug af visuelle fremstillinger
• analysere og reflektere mediernes brug af visuelle fremstillinger til belysning af forskellige 

sagforhold
• selv udtrykke følelser, stemninger og holdninger gennem bevidst komposition 
• selv anvende den billed-faglige værkstøjskasse 
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Oplevelse og analyse
Der arbejdes med, at eleverne oplever, analyserer, fortolker og vurderer egne og andres visuelle 
udtryk.
Den faglige terminologi i forbindelse med analyse, samtale og produktion udvides og nuanceres.
Elevernes kendskab til genrer, stilarter og udtryksmedier udvides og nuanceres.
Eleverne får mulighed for at

• iagttage, beskrive, fortolke og vurdere visuelle udtryk.
• kategorisere efter synsmåder, temaer, perioder eller andet
• udbygge og udvide kendskabet til forskellige kulturer
• samtale ud fra oplevelse og analyse 
• analysere og vurdere egne og andres produktioner.

Kultur – æstetik – livskvalitet

• kendetegnene for forskellige situationer, historiske perioder og kulturer 
• planlægge arbejdsprocesser 
• analysere og vurdere i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv 
• eksperimentere med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk 
• reflektere over og sætte ord på de sansemæssige oplevelsers samspil med følelser, 

individuelle erfaringer og kultur samt anvende æstetiske kriterier 
• tage stilling til betydning for sundhed og livskvalitet for én selv og for andre. 

Det sociale aspekt
• deltage engageret og kvalificeret i et kreativt fællesskab 
• fordybe sig i på et afgrænset område 
• reflektere over et kreativt arbejde sammen med andre 
• gøre rede for forskellige karakteristika, der er arbejdet med 
• dokumentere et intensivt og fordybende arbejde i et fælles projekt.

Undervisningen skal søge at imødekomme den enkelte elevs interesser og medvirke til, at hver 
enkelt elev opnår større forståelse for sin egen situation og fremtidige muligheder i relation til 
kulturen omkring dem. 


