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      Indbyder til:  

  Det Østjyske Sommer H&D-stævne 2023: 

”Hvor ligger progressionen i H&D-faget?” 
 

Fredag d. 11. august 2023 kl. 12.30 - 21.00 og lørdag d. 12. august 2023 kl. 08.00 - 14.30 

Østervangskolen i Hadsten - nordvest for Aarhus. 

 

Det er med stor fornøjelse, at din faglige H&D-forening for sjette gang kan invitere dig og dit fagteam til det 

store Sommer H&D-stævne sammen med dit faglige netværk fra hele landet.  

Faglig progression i Håndværk og design-fagets kompetenceområder kan være en udfordring at få et overblik 

over og implementere i undervisningen. For kan alle fagets håndværksmaterialer introduceres i 3. klasse?  

Hvilke håndværksteknikker er bedst først fra 6. klassetrin? Hvad er det det ”nye” i valgfaget, og hvad er allerede 

kendt? Hvad med hele designdelen - hvor ligger progressionen der? Det er store didaktiske spørgsmål, som 

årets Sommerstævne vil prøve at give et bud på gennem temaet: ”Hvor ligger progressionen i H&D-faget” 

I løbet af 11 undervisningstimer, vil instruktørerne i de 9 vidt forskellige H&D-workshops, stille 

håndværksmæssige opgaver, som alle vil undersøge temaet igennem praktisk arbejde og reflekterende dialog. 

Du er altså med din deltagelse med til at undersøge temaet, og ved stævnets afslutning vil stævnets produkter 

blive udstillet progressivt i trin, som et bud på en eksemplarisk rød tråd. 

Stævnet er åbent for alle interesserede, og især også for H&D-studerende - bemærk den lave studiepris.  

Orienter dig i de 9 workshopmuligheder, og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men vær 

opmærksom på, at der kun arbejdes i en workshop over begge stævnedage. Tøv ikke med snarlig tilmelding da 

der er ”først til mølle-princip” på de begrænsede pladser i de enkelte workshops.  

 

Fakta: 

Pris: 1.500,- kr. Medlemmer: kr. 1.100,- kr. Studerende medlemmer: 250,- kr. - inkl. fortæring og for 100 kr.                    

grundmaterialer - Evt. ekstra materialer afregnes efter forbrug til de enkelte instruktører.  

Tid: Fredag den 11. august 2023 kl. 12.30 - 21.00 og lørdag den 12. august 2023 kl. 8.00 - 14.30  

Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten. 

Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget 

telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel.  

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 29. maj 2023 via: www.håndværkogdesign.dk   

Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Anette Juhler - juhleranette@gmail.com                                                                                                                 

Spørgsmål vedr. sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 23677000 - wp@foraeldreskolen.dk 
 

 

http://www.håndværkogdesign.dk/
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http://www.håndværkogdesign.dk/
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Workshop 1: ”Grøn sløjd i H&D faget - fra Hyldefløjte til Hasselstol” - Instruktør Jørn Thomsen - H&D-lærer 
 

Grøn sløjd er helt centralt i H&D-undervisningen fra 3. kl. til valgfagsprøven, for 

her får eleverne kendskab til forskellige træsorters egenskaber, og der kan 

drages paralleller til anvendelsen af træ til redskaber, møbler, husbyggeri og 

spilleinstrumenter fra oldtiden og frem til i dag.  

Workshoppen vil primært foregå udendørs på huggeblokke og forskellige 

snittebænke og med sav, flækkejern, økser, tængsler, huljern, bugthøvl og 

mange slags knive som primære redskaber.  

Deltagerne vil blive mødt med introopgaver, hvor en træfløjte snittes i friskt 

træ, og en krympedåse er næste skridt. Begge opgaver giver stor indsigt i hvilke 

egenskaber tørt og vådt træ har. Ved tørring fastklemmer det våde træ den 

tørre blok eller bund, så en fløjte eller en tæt trædåse er skabt. 

Herefter læres teknikker til at lave smøreknive, skeer, spøgefugle, mugs og 

skåle, samt kombinationsopgaver i tørt og vådt træ som krympeæsker, skamler 

og hasselbænke m.m.  - opgaver både for nybegynderen og den øvede snitter. 

Max: 14 deltagere. 
 

Workshop 2: ”Filtning med uld - Fra fladt til flerdimensionelt” Instruktør:  Mette Østman - www.metteoestman.dk 
 

Filtning med uld er et håndværk, hvor der er kort vej fra råmaterialet - fibre af 

uld - til færdigt produkt, og derfor helt basalt i H&D-faget.  

Introduktion til filtning begyndes oftest med små projekter, flader som er 

overskuelige og som giver den grundlæggende fornemmelse af, hvordan ulden 

skal behandles for at den filter. Når de grundlæggende teknikker til at lave 

flader, hul form og massiv filt mestres, kan der designes og fremstilles brugbare 

produkter som; siddehynder, computersleeves, vanter, hjemmesko, tasker, 

tehætter, krukker og lampeskærme m.m. 

Denne workshop begyndes med et lille projekt med afsæt i deltagernes 

forudsætninger. Alt efter hvilke klassetrin der undervises på, og med 

udgangspunkt i grundteknikkerne, designer, udtænker, planlægger og 

fremstiller deltagerne selv et filtet produkt. Her i kan der også indgå detaljer 

som lommer, hanke og dekorationer til mere raffinerede og flerdimensionelle 

designs. Workshoppen er derfor både for nybegynderen og den øvede. 

Max 16 deltagere 
 

Workshop 3: ”Støbning i H&D-faget - Fra tin- til sølv smykker” Instruktør: Claus K. Jespersen - klejnsmed/specialpæd.-faglærer 
 

Metalstøbning er fascinerende og har været en vigtig teknik i den materielle 

kultur siden bronzealderen. I grundskolen giver støbning tre vigtige lærings-

aspekter; det kulturhistoriske, tankegangen bag en støbeform, samt 

smeltepunktsforståelse. Workshoppen vil tage udgangspunkt i alle tre aspekter. 

Derfor bliver smykkefremstilling og støbeteknikker gennem historien 

omdrejningspunktet med stadieægte forløb til hele H&D-forløbet.  

Deltagerne vil til en start arbejde med støbeforme til tin i sepiaskal og asbestfri 

fedtsten, som de yngste elever selv kan formgive, før læreren hælder det varme 

tin i. Dernæst afprøves vokstyper, modelmaterialer og forskellige typer forme til 

6. klassers egne tinstøbningsprojekter.  

Bronze og sølvstøbning kan virke uopnåeligt i valgfagsundervisningen grundet 

pris, udstyr og sikkerhed, men her vil workshoppen vise det modsatte. Gennem 

deltagernes egne afprøvninger af hele processen fra design af eget af smykke, 

udvirkning af model, forberedelse af støbeform og sikker støbningsproces for 8. 

klasses elever, vil deltagerne med små investeringer, selv kunne støbe ædle 

metaller med valgfagselever på en sikker måde. Max 14 deltagere. 
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Workshop 4: ”Klassiske træsamlinger i H&D-faget - Fra småæsker til småmøbler” Instruktør: Rune Johansen - Læreruddanner   
 

Lækre træsamlinger skaber glæde hos eleven, læreren og forældrene, og 

håndværket skal fylde mere i folkeskolen. Kendskab til træsamlinger er vigtigt 

for at få holdbare og æstetiske resultater. Med den korrekte viden og øvelse er 

træsamlinger enkle, og rammer fagets tre kompetenceområder; materiale- og 

værktøjskendskab, forarbejdning og design.  

Deltagerne lærer grundlæggende teknikker til at afmåle-, opstrege-, og skære 

træsamlinger, som derefter kan udføres i varierende sværhedsgrad, alt efter 

ønsket design. Der læres om brugen af arbejdstegninger, og materialets 

betydning for designets form og funktion. 

Workshoppens deltagere vil forholde sig til, hvordan træsamlinger kan indgå i 

en naturlig progression i H&D-faget fra 3. - 8. klasse, og hvordan få virkemidler 

kan øge æstetisk look og finish. 

Workshoppen er for alle der har mod på at blive udfordret på viden og 

kundskaber, og som ønsker at bidrage til mere kvalitet i skolens værksteder. 

Deltagerne arbejder på deres eget produkt. Max. 20 deltagere.                                                                  
 

Workshop 5: ”Syning, montering og lukninger - Fra pung til taske” Instruktør: Annette Landkildehus - H&D-lærer 

 
Når håndværk og design undervisningen skal handle om gode 

monteringsteknikker, er det oplagt at arbejde med punge og små tasker på alle 

alderstrin. Punge og tasker er overskuelige i størrelsen, har regulære former og 

materialevariationen er meget stor. Derudover har alle tasker et formål, 

hvorved designprocessen bliver meningsfuld, overskuelig og værdifuld læring 

på alle trin. I workshoppen arbejdes der med teknikker, der sikrer god finish på 

punge og tasker med lukninger i varierende sværhedsgrad - lige fra den simple 

trykknap over snorelukninger og til isyning af lynlås. Derudover fokuseres der 

på forskellige måder at lave bund på, pænt afsluttede kanter, isætning af foer 

samt afprøvning af forskellige materialer - også de bæredygtige!  

Workshoppen vil i hele processen forholde sig didaktisk til temaet, og 

deltagerne vil få eksempler på små tasker, punge og etuier med hjem, samt 

enkle mønstre og syvejledninger der kan anvendes direkte i undervisningen. 

Workshoppen er derfor både for nybegynderen og den øvede.  

Max. 16 deltagere.     

                                                          

Workshop 6: “Metal i H&D-faget - Fra planteskovl til pariser design ” Instruktør: Peter Engelbrekt Knøss - PD Sløjd, CandPæd  
 

Metal er stadig et af H&D-fagets primære materialer, som giver elever en helt 

unik læring. Metaller kan bearbejdes i trådform som garn, i pladeform som 

papir/stof og i stænger/flader som træ, men bare med hårdere værktøj. Der 

hvor metalbearbejdning adskiller sig fra træ og tekstiler er, hvor der er fokus på, 

at metal har plastiske og formbare egenskaber ved den rette temperatur. 

Derfor er bukning, drivning, støbning og smedning i metal vigtigt i H&D-faget. 

Workshoppen vil lægge ud med en progressiv gennemgang af fagets klassiske 

metalopgaver, hvorefter deltagerne vælger fokus og fordyber sig i de metal-

tekniker, der giver mest udbytte til egen undervisning. Deltagerne vil kunne 

skabe; redskaber, brugskunst, mindre skulpturer og små koldbearbejdede 

møbelkonstruktioner. Smedning kan inden stævnet vælges til eller fra.  

I workshoppen vil udlånskasser fra ”Den Gamle BY” om metaldrivning m.m.  

blive demonstreret, og der vil blive anvist, hvordan man med få midler kan 

indrette træværkstedet til også at kunne rumme simpelt men lærerigt 

metalarbejde. Workshoppen er for lærere fra alle trin, med og uden erfaring. 

Max. 18 deltagere. 
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Workshop 7: ”Rattanflet i H&D - fra introskål til designet kurv ” Instruktør: Else Marie Petersen - www.tempa.dk 
 

Det klassiske flettehåndværk er helt basalt i H&D faget og kan udføres i mange 

materialer, oftest i pil eller rattan - peddigrør. 

I denne workshop vil der primært blive anvendt rattan og genbrugsmaterialer 

som didaktisk grundmateriale til H&D-opgaver fra 3. klasse til valgfagsprøven. 

Workshoppen vil begynde med en introopgave på en bund med stager af flade 

rattanspåner, hvor rattan-materialerne og de vigtigste fletteteknikker, som 

krydsfletning, lærredsvævning og kimning introduceres sammen med brug af 

genbrugsmaterialer. Med udgangspunkt i grundteknikkerne, designer 

deltagerne herefter egne kurve i forskellige former og dimensioner, alt efter 

hvilke klassetrin der undervises på. Designet kan også udfordres med krav om 

at inddrage andre materialer og teknikker som; knytning, hækling, strikning, 

broderi m.m. På den måde gives der et håndgribeligt indblik i teknikkernes 

progression. Kurve med og uden låg og hanke, kan flettes i alle 

sværhedsgrader, så der er udfordringer både for nybegynderen og den 

erfarne. Max 12 deltagere.   
 

Workshop 8: ”Trykke- og dekorationsteknikker i H&D - fra kartoffeltryk til makerspace” - Instruktør: Heidi Bruus - H&D-lærer 
 

At dekorere og lave tryk på træ og tekstiler, har alle dage været basalt i 

håndværksfag, men med nye fablab teknologier er mulighederne blevet 

meget større for at designe og udføre fabelagtigt mønster- og 

dekorationsarbejde. 

I denne workshop arbejdes der både med helt basale male- og 

trykketeknikker i 3. klasse som bloktryk på tekstiler over stenciltryk og 

mønsterrapport på mellemtrinet, til de teknisk krævende i valgfaget. 

Workshoppen vil derfor progressivt præsentere et væld af teknikker som; 

trykklodser af mosgummi, stenciltryk - hånd og laserskæring, høj- og dybtryk 

på ramme- og collografisk, samt tryk via gelliplader.  

Som noget ganske særligt for denne workshop vil der også præsenteres og 

undersøges, hvordan de forskellige designmodeller progressivt kan støtte de 

tekstile designløsninger via eksemplariske og stadieægte trykke- og 

dekorationsforløb. Da firmaet Eduard.dk støtter workshoppen begge dage, er 

denne workshop også for skolens fab-lab ansvarlige.   

Max 18 deltagere 
 

Workhop 9: “Læderarbejde i H&D - fra læderremme til læderetui” Instruktør: Anders Rikard Jensen - Yggdrasil Crafts 
 

Læder er et meget populært og lærerigt organisk materiale i H&D-faget, som 

både optræder blødt og stenhårdt. Her møder de tekstile kompetencer 

hårdere modstand, og på alle klassetrin opstår fascination af det klassiske 

læderhåndværk. 

Workshoppen er for både nybegynderen og den øvede, og vil sætte fokus på 

alle fagets trin og drøfte progressionen i teknikker og opgaver. Dette gøres 

igennem eksemplariske elevoplæg, hvor deltagerne bliver introduceret til, 

eller øver basale teknikker som, opmåling, tilskæring, indfarvning, nitning, 

syling, og forskellige syteknikker, først igennem introopgaver og dernæst i 

designopgaver passende til eget undervisningsfelt.  

Med undertemaet ”Læder vi bærer”, giver workshoppen kompetencer til at 

designe og fremstille opbevarings og transportløsninger til nøgler, kreditkort, 

skriveredskaber, glas, flasker, knive, småværktøj, til større gennemførte 

designs i valgfaget.  

Max. 16 deltagere 
 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 30. maj 2023 via: www.håndværkogdesign.dk   
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