
 

1. Indledning 
 

Begrundelse af fokusområder:  

Formidler vi budskabet om håndværkets centrale betydning for skolens 

pædagogik godt nok? 

 

Vi valgte at se på informationen om håndværksundervisningens vigtighed, fordi der i disse år 

er et øget pres på de danske skoler for at øge fagligheden og niveauet. Dette er ”naturligvis” 

de boglige fag der er tale om. Hvorfor bruger vi så mange resurser på at give eleverne 

håndværksundervisning på alle årgange?  Hvordan kan det være, det ikke er afskaffet som på 

folkeskolerne landet over? Det ville kunne frisætte en masse timer til øget boglig indlæring. Vi 

ville i arbejdet med fokuspunktet forsøge at klarlægge, om vi tydeligt nok fortæller om, hvorfor 

håndværk har så central en plads. 

             

 

2. Vores arbejdsproces 
 

Det har været lidt vanskeligt at finde ud af, hvordan vi skulle gribe opgaven an. Vi er nemt 

kommet til at gå i dybden med ”småting” i forhold til helhedsbilledet. Vi har måttet diskuterer, 

hvor grænsen mellem håndværk og kunst var, og hvor begynder og slutter håndværket på 

vores skole. Vi måtte starte med at slå fast, at håndværket er et almennyttigt fag på vores 

skole, og at dette skulle betragtes som en helhed i forhold til denne opgave. Ligeledes har vi 

måttet sætte ord og begreber i forskellige rammer f.eks. et område med KUNST og et område 

med HÅNDVÆRK. Disse to begreber er utrolig svære at dele, for kunst kan ikke blive kunst, 



uden at kunstneren har begreb om, at håndtere evt. redskaber der gør elementet til kunst.  

Ligeledes kan håndværk ikke blive æstetisk udført uden, at håndværkeren har forholdt sig til 

det kunstneriske element. 

Vi har været langt omkring, vi har snakket og fået afklaret mange ting. Med for at få noget 

substans, måtte vi sætte os et mål. Vi har lavet flere mål undervejs. Men tanken som; 

Formidler vi kvaliteten af håndværksfagene på en måde som alle forstår og kan forholde sig til?  

Blev et bærende spørgsmål for vores arbejde. 

 
a) Hvilke kvaliteter er der i håndværksundervisningen? 

 
Dette var det første spørgsmål som meldte sig. Dette er et vældig stort område og vi forsøgte 

at afgrænse det i fællesskab, ved at stille os opgaven – at i svare på spørgsmålet i korte 

sætninger. 

 

Håndværk er viden omsat til handling. 

Med håndens arbejde får man et tættere forhold til det- at handle i verden – vilje. 

Gennem håndens arbejde bliver det muligt at finde glæde/oplevelse ved at virke skabende i 

livet – følelse. 

Med håndens arbejde bliver man korrigeret i sine vrangforestillinger om verden - tænkningen 

bliver realistisk. 

Med håndens arbejde sker der en harmonisering af menneskets sjælekræfter : tanke, følelse 

og vilje. 

I arbejdet med et materiale får man den modstand, som ved overvindelse giver mental styrke 

og selvværd. 

Hvad kom først hænderne eller hjernen? Hjernen udvikles ved de bevægelser vi gør. Så i 

praksis bygger vi vores egen hjerne ved at gøre ting med vores lemmer. 

Det er umuligt for børn at lære noget, hvis de ikke bevæger sig.  

Den optimale læreproces sker, når der penduleres mellem tanke, oplevelse og handling. 

 

 

 



b) Er vi gode nok til at gøre rede for kvaliteterne ved håndværksundervisning?  

 

I BH.KL fortæller Susanne om kunsten at kunne koncentrere sig om en given opgave, og hvor 

meget udholdenhed håndværket kræver af den enkelte. Hertil gør håndværket sit, idet barnet 

må forstå, at det ikke altid er alting der kan gøres færdigt på en dag.  

I 1.-5. kl. fortæller klasselæren om de håndværksmæssige elementer i hovedfagene og 

fagtimer eksempelvis hvorfor vi strikker i 1. kl og bygger hus i tredje klasse. 

På mellemtrinnet kommer håndværkslæreren til forældremøderne og fortæller om sløjd, som 

er det nye fag, og om udviklingen af dette fra 6. kl. til 3. VG. 

I 9. kl. håndværkslæreren fortæller almindeligvis ved forældremøderne om de forskellige 

håndværksfag, som eleverne vil blive præsenteret for. Typisk vil denne præsentation være på 

forældremødet, hvor forældrene samtidig bliver præsenteret for elevernes forestående 

håndværksopgave. Også i vores overskoleblad ”Velkommen i overbygningen”, er der en 

skriftlig beskrivelse af håndværksfagenes karakter.  

Vores hjemmeside har også været under lup. Her fandt vi gode men generelle beskrivelser af 

håndværksfagene på steinerskolerne i Danmark. Vi kunne konstatere, at vi har mulighed for at 

lave forbedringer på vores hjemmeside. 

Efter vi så på vores hjemmeside, er vi også kommet omkring vores meddelelsesblad. Vi 

oplever, at håndværksfagene ikke er særlig godt repræsenterer i meddelelsesbladet. Enkelte 

håndværkslærere skrive om håndværksfagene i meddelelsesbladet, og ligeledes skriver alle 

klasselærere også om hvordan vi karter uld, strikker, broderer, laver hus osv.  

Generelt synes vi, at vi gør meget for, at formidle håndværkets betydning for forældrene. Men 

hvorfor virker forældrene og omverdenen så ikke mere interesseret i disse fag? Har de for 

travlt, orker nutidens voksne ikke mere i hverdagen? 

 

 

 



c) Undersøgelsen af manglende deltagelse i skolens tilbud om info. 

 

Da vi havde oplevet en vigende tilslutning til de informationsmøder og temadage skolen har 

tilbudt, om håndværk, i de sidste år, valgte vi at lave en lille undersøgelse, som måske kunne 

kaste lys over, hvilke forhold der gjorde sig gældende, når forældre og andre interesserede 

valgte det fra.  (Se vedhæftede bilag) Undersøgelsen blev besvaret af 59 personer, og viste at 

det overvejende er manglende tid i hverdagen, der gør det mindre attraktivt at vælge at 

komme til infomøde på skolen.  Det kunne man måske have tænkt sig til, men det har alligevel 

været fint at se, at folk ikke nødvendigvis synes, at det er et uvæsentlig emne. 

 

 

3.  Konklusion 
 

Vi har følgende tiltag til bedre formidling af fagene: 

Vi kan gøre vores oplysning om fagene bedre ved, at andre håndværkslærere og klasselærere 

beskriver håndværksfagene bl.a. i plasticering o.lign. – Der er 4 meddelelsesblade pr. skoleår = 

4 forskellige håndværkslærere der skriver én gang pr. år (Er sat i gang). 

Vi kan blive bedre til at fortælle eleverne om vigtigheden af håndværk. Vi kan forklare hvorfor 

vi har de forskellige fag, og hvorfor vi gør de ting vi gør. Det er vigtigt at dette gøres på 

passende måde og under hensyn til elevernes alder. 

Vi kan tilføje punkter til inspirationslisten for forældremøder, som grundskolen i forvejen har l      

lavet. 

Der er ønske om, at årsopgaverne kan trænge til en opstramning ifht. hånsværksopgaverne. 

Det kan bl.a. gøres ved, at vi inddrager hinanden i vores fag – at vi f.eks. laver temadage internt 

i kollegiet.  

Formidling af håndværksfagene på hjemmesiden (SZH er i gang med at indhente beskrivelser 

af de forskellige håndværksfag). 



Tekst tilføjes til den generelle beskrivelse af håndværksfagene på Steinerskolerne i Danmark 

(er gjort). 

Håndværkslærere der præsenterer håndværk i 6. kl efter PM? (Er sat i gang).  

 

Arbejdsgruppen bestod af: 

Helle, Birgitte, Szilvia og Per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAG 1 

Kære Forældre  

Vi er i skolens kollegium i indeværende år i gang med at evaluere håndværksfagenes betydning og 
vores formidling af de pædagogiske principper i den sammenhæng - årets såkaldte fokuspunkt. 
Det handler om, at vi hvert år tager et område i skolens virksomhed op til en nærmere 
undersøgelse. Resultatet præsenteres i en rapport omkring d. 1. oktober, i første omgang for 
bestyrelsen og kollegiet og siden kommer der information på skolens hjemmeside. 

Der var i 2014 to tilbud om at komme på skolen til henholdsvis en temadag (lørdag formiddag)om 
håndværk med workshops og et tredelt foredrag om håndværkets betydning for viljens 
opdragelse(en onsdag aften). Temadagen blev aflyst da kun meget få tilmeldte sig og foredraget 
var meget tyndt besøgt. Vi undersøger i den kommende tid, hvilke grunde der evt. kan være til at 
vi ikke kan samle forældre og andre interesserede om sådanne arrangementer. Som et led i dette, 
vil vi bede dig svare på medfølgende spørgeskema i skoleintra.  

   

Svarlisten er anonym.  

Skolen havde indbudt til Foredraget ”Håndværksundervisningens betydning for viljens 
opdragelse” 21.oktober og en temadag om håndværk lørdag d. 1. marts 2015. 

Lavet af PM  

   

1 Hvad var årsagen til at du ikke kunne komme?  

 Jeg havde ikke tid.(min hverdag er for presset) 21 

 Emnet interesserer mig ikke. 2 

 Det er indlysende at håndværk er godt for børn. 5 

 Jeg vidste ikke arrangementet fandt sted. 8 

 Får den info jeg har brug for på forældremøder 6 

 Havde andre aftaler på de pågældende tidspunkter. 8 

 Jeg synes foredragsformen er forhistorisk. 0 

 Andet 9 

 


