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Lærer: MT 
 
Bogsystem:  
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-36 

Bogmærker 

Ud fra skabelon syr eleven 

med ri-, stikke- og 

knaphulssting eget 

bogmærke med navn. 

 

Bogmærkerne bruges 

efterfølgende i 

danskundervisningen. 

• At tegne og klippe efter skabelon i stof 

 

• At lære at tråde en nål og sy stikkesting 

 

• At styrke finmotorikken ved håndsyning 

 

• At styrke og stimulere elevernes kreativitet, selvtillid 

og skabende evner gennem fordybelse i håndarbejdet  

 

 

Uge 37-40 

Halloween 

 

Uhyggelige flagermus og 

spøgelser i filt sys med 

knaphuls- og risting. 

Hænges op med spindelvæv 

i klassen. 

• At lære og arbejde med enkle udtryk inden for 

håndarbejde. 

 

• At arbejde indenfor årstidstema i fælles visuelt udtryk. 

 

Uge 42 

EFTERÅRSFERIE 

 •  

Uge 41-45 

Efterårssvampe 

 

 

 

 

 

Kombination af nålefiltning 

og sammensyning af filt med 

knaphulssting. 

 

• At lære og arbejde med enkle udtryk inden for 

håndarbejde. 

 

• At samarbejde indenfor årstidstema i fælles visuelt 

udtryk. 

 

• At  arbejde med teknikken nålefiltning. 

Uge 42 

EFTERÅRSFERIE 

  

Uge 46-50 

Juletema 

 

 

Engle lavet i filt. 

Hænges op som julepynt i 

klassen.  

 

Julekort med juletræ og 

perler og stof. 

 

• At samarbejde indenfor årstidstema i fælles visuelt 

udtryk. 

 

• At styrke finmotorikken ved håndsyning 

 

• At arbejde med filt med forskellige teknikker, der giver 

nye udtryk 

 

 

Uge 52-1  

JULEFERIE 

  

Uge 2-5 

Vævning 

 

 

 

 

Eleverne fremstiller egne 

væve på paptallerkener og 

vælger ud fra 

forhåndenværende 

materialer farver og 

• Eleverne kan selv fremstille væv. 

 

• At lære teknikken og processerne i vævning. 
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 kvaliteter som væves til et 

lille dekorativt billede 

Uge 7 VINTERFERIE   

Uge 6-10 

Sashiko 

 

Med inspiration fra den 

japanske broderiteknik 

sashiko kombinerer og syr 

eleverne egne mønstre. 

 

Vi ser youtubeklip om den 

japanske syteknik og kulturs 

historie, mønstre og 

farvesammensætninger. 

 

• At få kendskab til andre kultures historiske 

syteknikker. 

 

• At lære at den japanske syteknik sashiko  

 

• At styrke finmotorikken ved håndsyning 

Uge 11 

FORÅRSUD-

STILLING 

 • Eleven kan præsentere egne produkter på skolen. 

 

• Eleven kan kommunikere gennem billeder. 

 

Uge 11-14 

Påsketema  

 

Påskebroderi med korssting 

sat i papirramme. 
• At samarbejde indenfor årstidstema i fælles visuelt 

udtryk. 

 

• At lære nye håndarbejdsteknikker 

Uge 15  

PÅSKEFERIE 

  

Uge 16-25 

Årets fællestema  

”Dyr” 

Pompomdyr 

 

Fribroderi af dyremotiv på 

lærred.  

Tværfagligt med (N/T) 

Skovensdyr  

• At styrke finmotorikken ved håndsyning. 

 

• At arbejde med fantasi indenfor et bestemt tema. 

 

• At styrke fagligheden ved at arbejde på tværs af fag.  

 

• Eleven kan efter skabelon fremstille enkle produkter i 

tekstil efter oplæg fra underviseren. 

 

• At styrke og stimulere elevernes kreativitet, selvtillid 

og skabende evner gennem fordybelse i arbejdet med et 

fælles tema. 

 

Uge 26 

SOMMER-

UDSTILLING 

Årets fællestema ”Dyr” 

udstilles i salen  

• Eleven kan præsentere egne produkter på skolen. 

 

• Eleven kan kommunikere gennem billeder. 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

Der kan forekomme ændringer i indhold og længde og nye forløb kan indgå. 

Læringsmålene tager udgangspunkt  i fællesmål. 
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