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Lærer: MT 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-36 

 

Introduktion til faget 

og gennemgang af 

årsplan. 

Forventninger afstemmes og 

beskrives. 

 

Nye elever på holdet får et kort 

symaskine kursus. 

Efterfulgt af symaskinekørekort. 

 

Skitsebøger uddeles og bruges 

løbende igennem hele skoleåret, til 

idéudvikling, skitser og udklip 

indsamlet fra modeblade mm.  

 

Eleven gør sig overvejelser om valg 

af beklædningsdel / produkt, der skal 

sys. 

• At lære at klargøre og sy på symaskine. 

 

• Eleverne kan anvende symaskinens forskellige 

tilbehør og specialfunktioner. 

 

• Hvordan bruges skitsebog til at understøtte og 

videreudvikle ideer. 

 

• Eleven vælger den idé, eleven vil lave og 

redegør for, hvordan skitser, billeder og 

tegninger fastholder design - idéen. 

Uge 34 (22/8) 

STOF og STIL eller 

STOF 2000 

 

 

 

 

 

 

STOF og STIL eller  

STOF 2000 

Eleven er selv med til at udvælge og 

indkøbe stof og tilbehør til udvalgt 

syopgave / beklædningsdel. 

 

• Eleven kan gennem hele 

forarbejdningsprocessen i forbindelse med en 

designopgave opnå det i designopgaven 

ønskede resultat. 

 

• Viden om brug af mønstre til opsyning af 

udvalgt beklædningsdel. 

 

• Eleven får kendskab til at udvælge egnet 

materiale til syning af bestemt produkt. 

 

• Eleven får kendskab til designprosessen fra 

Idé til færdig produkt. 

 

Uge 35-41 

Uge 43-49 

Uge 8-17 

Opsyning af fri 

syopgave 

Eleven arbejder ud fra et  

grundmønster, der tilpasses form og 

størrelse.  

 

Gennemgang af grundmønster og 

syprocessen. 

• Eleven får kendskab til at udvælge egnet 

materiale til syning af bestemt 

beklædningsdel. 

 

• Eleven arbejder / lærer en syprocessen. 

 

 

Uge 42 

EFTERÅRSFERIE 

  

Uge 50/51  

12 eller19.dec 

Julequiz  

Julequiz med fagrelevante spørgsmål. • Evaluering  

Uge 7 VINTERFERIE   

Uge 11 

Forårsudstilling under 

jorden  

 

Opstilling af færdigsyede syopgaver / 

produkter, hvor eleverne selv er med 

til at bestemme opsætningen. 

 

• At lære at udstille / præsentere egne produkter 

/ beklædningsdele   

• At gøre sig tanker om opsætning og udtryk.  
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Uge 15 PÅSKEFERIE   

Uge 2-6 

Designer opgave 

 

Udvælg designer – research på 

nettet,modeblade… 

Opgave: 

1. Hvad er karakteristisk ved denne 

designer / kollektionerne / 

visioner / mønstre / farver / stil - 

udtryk? 

 

2. Hvem henvender tøjet sig til og 

hvor kan man købe det?  

 

3. Lav dit eget eksempel / produkt 

(en skitse )med inspiration fra 

din udvalgte designer.  

 

4. Vis det med udklip / noter på 

        en collage / moodboard 

 

• Fremlæggelse for klassen. 

Samtaler om stil, udtryk og 

personlighed. Tøjet signalere 

noget  - har et stærkt visuelt 

udtryk. Holdninger der tages på!  

 

• Eleverne kan arbejde med idé udviklings - 

metoder fx stemnings - associationer, 

suppleret med specifik søgning på internettet. 

 

• I grupper får eleverne erfaring med 

præsentation af egen udvalgte designer med 

fokus på det visuelle udtryk i form af 

moodboard og youtubeklip. 

 

• Eleverne får kendskab til forskellige kendte 

designere og deres udtryk og stil. 

 

 

Uge 18-24 

Customizing projekt 

Customizing projekt, hvor elevernes 

ideer og fantasi bliver udlevet.  

Alle klunser og indsamler brugte tøj 

til en fælles pulje. Herfra udvælges, 

klippes og sammensættes vha 

mønstre eller fri fantasi tøj, tilbehør, 

boligtekstiler etc.  

 

Samtaler om genbrug, økologi og 

”slow” og ”fast” fashion 

 

Besøge genbrugsbutikker i Kbh. Bl.a. 

Episode i Larsbjørnsstræde og 

Rødkors mm. 

• Eleven kan arbejde med genanvendelse af 

tekstilet denim i et customizingprojekt. 

 

• Eleven viser ved at komme med 

ændringsforslag til proces, materialer og 

teknikker, at eleven kan se på sin idé med 

kritiske øjne og derfra innovere på disse. 

Uge 25 

Afslutning 

 

Quiz og opsummering af årets gang i 

fotos, beskrivelser og produkter. 

 

• Evaluering af årets lærings- og 

arbejdsprocesser  

 

Uge 26 

Sommerudstilling i 

salen 

Udstilling af fællestemaet ”Dyr” 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
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