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7 skarpe til håndværk og designlæreren om den 
afsluttende prøve i håndværk og design

 

1 Alle	elever	i	7.	klasse	skal	fra	skoleåret	2019/2020	vælge	mindst	ét	toårigt	praktisk/musisk	valgfag,	der	skal	afsluttes	med	en	obligatorisk	prøve	i	 
8.	klasse.	Hvis	elever	har	modtaget	undervisning	i	mere	end	et	praktisk/musisk	valgfag	i	7.	og	8.	klasse,	skal	eleven	senest	den	1.	december	forud	for	prøveter-
minen	maj-juni,	og	senest	den	1.	oktober	forud	for	prøveterminen	december-januar,	meddele	skolelederen,	hvilket	af	valgfagene	eleven	aflægger	bunden	prøve	 
i.	Eleven	kan	på	8.	eller	9.	klassetrin	aflægge	frivillig	prøve	i	yderligere	et	praktisk/musisk	valgfag.	

Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever 
godt på vej mod den afsluttende prøve i det 2-årige valgfag 
i håndværk og design i 8. klasse (obligatorisk eller frivillig1 
prøve1) eller 9. klasse (frivillig1 prøve).

 

 

1. Prøvens opbygning
Kender dine elever prøvens opbygning?  
 
Håndværk og designprøven er en praktisk/mundtlig prøve, hvor eleverne fremstiller et produkt 1:1 i praksis på baggrund af det 
prøveoplæg, som læreren har udarbejdet med udgangspunkt i fagets tre kompetenceområder og færdigheds- og vidensområ-
der.  

2. Prøveoplægget  
Ved du, at du kun skal udarbejde ét prøveoplæg pr. hold, der går til prøve samtidig?  
 
Prøveoplægget skal inddrage fagets tre kompetenceområder, og det skal have flere individuelle løsningsmuligheder. Det vil 
sige, at opgaven skal kunne udføres af alle elever. 

3. Prøvens omfang
Har du forberedt eleverne på prøvens omfang? Og ved eleverne, at de kan vælge at gå til prøve enten individuelt eller i grupper 
á 2-3 elever?   
 
Eleverne får 1 time á 60 minutter til planlægning af designforløbet, samt 7 lektioner til at påbegynde opgaven i undervisningsti-
den med vejledning fra faglæreren.
 
På selve prøvedagen, hvor censor medvirker, skal eleverne have 4 timer til at færdiggøre opgaven. Prøven tilrettelægges, så der 
i løbet af de 4 timer er følgende antal minutter til en reflekterende samtale mellem lærer, censor og elev/gruppe: 1 elev: 25 
minutter, 2 elever i gruppe: 35 minutter, 3 elever i gruppe: 45 minutter inkl. karakterfastsættelse.
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4. Vurderingskriterier
Kender eleverne prøvens vurderingskriterier?  
 
Prøven skal give et billede af, hvorvidt eleverne har kompetencer i at formgive og fremstille ting, som har æstetiske, funktio-
nelle og innovative værdier samt om de har forståelse for samspillet i designprocessen fra idé, afprøvning, realisering og 
evaluering.

5. Teori i håndværk og design
Har I talt om, at der også er teori i håndværk og design?   
 
Eleverne vil til prøven blive eksamineret mundtligt om designaspekter, som fx deres valg af materialer, teknikker og æstetiske 
overvejelser i forhold til den stillede opgave. 

6. Prøvevejledningen i håndværk og design
Har du læst prøvevejledningen for håndværk og design?  
 
På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde den gældende prøvevejledning for håndværk og design. 
Prøvevejledningen tydeliggør sammenhængen mellem prøvebekendtgørelsen, folkeskolens formål og prøven i håndværk og 
design, herunder sammenhængen mellem kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensmål og den vejledende 
læseplan.

7. Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside  
Har du besøgt uvm.dk?  
 
Her kan du fx finde:

 - Prøvevejledningen og vurderingskriterierne

 - Love og bekendtgørelser om prøverne

 - Ofte stillede spørgsmål og svar om den praktisk/teoretiske prøve

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger
http://uvm.dk
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