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Prøver - Evaluering – Undervisning 
 
Håndarbejde 
 
Maj-juni 2007 
 
Prøveoplæggene: 
 
Det er lidt forskelligt, i hvor høj grad prøveoplæggene afspejler de tre CKF´er, der er i faget.  Det 
bør tilstræbes at udføre prøveoplægget, så slutmål fra alle tre CKF-områder kan komme i spil. Re-
sultatet afhænger naturligvis af på hvilken måde, eleverne vælger at løse opgaven. 
Erfaringerne fra prøverne tyder på, at oplæggene har en tendens til at søge mod de to slutmål: 
”Tekstile arbejdsområder” og ”Det skabende håndværk”. Det tredje CKF: ”Det samfundsmæssige 
og kulturelle indhold” har nok været nedtonet lidt. Det er synd, i det omfang der er tale om et gene-
relt problem, for i det samfundsmæssige og kulturelle indhold ligger en mængde af de overvejelser 
og den refleksion, som det er så vigtigt, at eleverne forholder sig til. Hele beklædningsområdets 
kommunikationsværdi, kulturelle udtryk og den enkeltes holdning til ressourcer og miljø er inde-
holdt heri.  
 
Det er godt nok designprocessen, som er central i den måde faget fungerer på i praksis. Processen 
fra inspiration, skitsering og udformning af produktet er naturligt det, som kendetegner faget sam-
men med de teknikker og den viden om materialer og redskaber, som er grundlaget for at kunne 
arbejde struktureret. Men det er også vigtigt at kunne sætte fagets indhold ind i en større sammen-
hæng. 
 
Sammen med prøveoplægget, som eleverne får, bør det også fremgå, hvornår eleverne skal påbe-
gynde opgaven, hvor mange undervisningsgange de har til rådighed inden selve prøvedagen med 
censor og mødetidspunktet denne dag.  
 
I informationen til eleverne om prøven, ser man heldigvis mange steder nu, at eleverne bliver be-
kendt med bedømmelseskriterierne. Det er også bestemt i bekendtgørelsen BEK nr. 351af 19. maj 
2005, at eleven skal informeres om hele prøveforløbet, herunder bedømmelsen. Her kan blandt an-
det omtale indholdet af bekendtgørelse nr. 863 af 5. juli 2007, som lyder: 

 
16.6. Der prøves i at kunne  
- fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger og gennemfører et ar-

bejdsforløb fra idé til færdigt produkt,  
- anvende hensigtsmæssige arbejdsgange,  
- bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, værktøj 

og maskiner og  
- formgive og fremstille et produkt, der har æstetisk og funktionel værdi.  
 
 
Ovenstående formulering kan læreren selvfølgelig omformulere til et mere hverdagsagtigt sprog, så 
indholdet lettere lader sig kommunikere til elevernes skyld. Hovedsagen er, at de bliver bekendt 
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med, hvad de bliver bedømt på. Det kan også være relevant at forelægge eleverne uddrag af prøve-
vejledningen på et tidspunkt i løbet af året. 
 
  
Undervisningsbeskrivelserne 
Undervisningsbeskrivelserne som eleverne også får udleveret er generelt udført godt. Beskrivelser-
ne skal relateres til fagets 3 CKF´er, så det tydeligt fremgår, hvorvidt undervisningen har levet op til 
disse slutmål. Man kan finde beskrivelser, som kun overfladisk giver et billede af undervisningens 
indhold i forhold til CKF´erne, og her må censor så stille uddybende spørgsmål. Problemet er som 
regel ikke undervisningen, men derimod at læreren måske ikke har været helt klar over detalje-
ringsgraden. 
I beskrivelserne indgår også bemærkninger om holdsammensætningen, antal elever og organisati-
onsform, samt om hvor mange undervisningslektioner eleverne har været tilbudt af læreren inden 
prøvedagen med censor. Der gives op til 8 lektioner - et tilbud som mange også vælger at benytte 
sig af. 
 
Med den megen fokus på evaluering i håndarbejde, ser vi nu flere og flere undervisningsbeskrivel-
ser, som medtager dette vigtige aspekt. Her kan anføres hvordan læreren har foretaget den løbende 
evaluering, om eleverne har lavet udstillinger osv. En god velstruktureret undervisningsbeskrivelse 
skal give både lærer, elever og censor et overblik over årets undervisning. 
 
 
Hvordan forløb prøveafviklingerne med hensyn til? 
 
Orden og overskuelighed i lokalet: 
Tilbagemeldingerne fra årets håndarbejdsprøver viser, at standarderne i undervisningslokalerne er 
gode, for eksempel i form af velindrettede lokaler med både vådrum, som eleverne kan bruge, når 
de arbejder med fx filtning eller trykketeknik, og computere og (farve)printere. Undtagelserne fin-
des selvfølgelig også - et sted beskrives lokalet for eksempel som lille og trist. 
 
 
 
Det nødvendige udvalg af værktøj, redskaber og materialer: 
Det er vigtigt, at læreren har fået så megen viden om elevens planlægning af produktfremstillingen, 
så hun kan få indkøbt evt. materialer eller værktøj, der ikke forefindes i lokalet. Det betyder også, at 
læreren må vurdere hvorvidt elevens forestilling om, hvad der skal bruges holder, eller om eleven 
kan have overset noget. Hvis det er tilfældet, må læreren sørge for at have det manglende i baghån-
den, så eleven ikke pludselig bliver hægtet af. 
  
Udvalget af værktøj, redskaber og materialer er generelt udmærket. Nogle steder har eleverne selv 
indhentet de nødvendige materialer, og det har endda forekommet, at eleverne selv har måttet betale 
for disse. På en skole skulle eleverne oven i købet selv betale for de materialer, de brugte i den dag-
lige undervisning. Det var dog ikke en folkeskole, for her gælder det, at eleverne ikke skal betale for 
undervisningsmidlerne, hverken til prøven eller til den almindelige undervisning. 
Heldigvis ser det ud til, at man på skolerne også er opmærksom på, at der er adgang til pc´er i fag-
lokalerne – også i håndarbejdslokalet. Det er et vigtigt værktøj, især i et fag hvor den såkaldte de-
signproces er central. 
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Elevernes forberedelse til at gå op til prøven: 
Eleverne var generelt positivt stemt og motiverede for at gå i gang med opgaven. Det er naturligt, at 
elever bliver nervøse til en prøve, og her hjælper lærer og censor selvfølgelig med at afdramatisere 
seancen.  
Der kan være forskel på, hvordan elever i 8.klasse og elever i 9.klasse er stemt for at gå til prøve. 
For elever der går til håndarbejdsprøve i 8.klasse, kan en afgangsprøve et år tidligere end ellers vir-
ke spændende.  
Det hænder også, om end ikke så tit, at elever udviser en ligegyldighed overfor prøvesituationen. På 
en skole hvor dette var tilfældet, kom eleverne oven i købet for sent til prøvedagen. At de samme 
elever samtidig havde en temmelig ligegyldig holdning til det at gå til prøve, gør ikke billedet mere 
positivt. Det er ikke en god start på dagen, for uanset hvad, så påvirker en sådan negativ holdning 
lærer og censor. Her skal læreren, hvis det er muligt, snarere dramatisere det at gå til prøve, så ele-
verne lærer vigtigheden i at overholde de formelle retningslinjer, såvel som betydningen af en posi-
tiv og engageret indstilling. 
 
Der står i prøvebekendtgørelsens § 16 stk. 2.: 
”En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, 
men kan, hvis institutionens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at 
komme til prøve på et senere tidspunkt”.  
Selv om prøven allerede er påbegyndt, når eleverne får udleveret opgaven, ja så kan skolen altså 
vælge at afvise at lade eleven deltage den dag, hvor censor er med. 
 
 
Lærernes forberedelse til prøvedagen: 
Lærerne har forberedt sig godt til prøvedagen. Det er et billede af et ryddeligt lokale med velholdt 
værktøj og det nødvendige materialeudvalg, der møder elever og censor. Lærerne på de besøgte 
skoler havde sørget for, at alle maskiner, både almindelige symaskiner og overlockere, var i orden, 
og at de hjælpemidler, som eleverne var vant til at bruge i den daglige undervisning var til stede og 
fungerede. Materialer som eleverne skulle bruge, var også til stede. Der hvor eleverne skulle sørge 
for indkøbene, sikrede læreren sig, at de nu havde fået alt med. 
 
Det er lærerens opgave at informere eleverne grundigt om, hvordan prøveforløbet tilrettelægges. 
Dette gælder både med hensyn til hvornår prøveoplægget udleveres, hvor mange timer eleverne får 
i undervisningstiden til at påbegynde opgaven på, samt hvornår disse timer ligger, og naturligvis 
hvordan prøvedagen med censor foregår. Disse ting har også været i orden. 
 
 
Det kan være en rigtig god idé, hvis læreren tager billeder af arbejdsforløbet op til selve prøveda-
gen, så censor kan se, hvordan eleverne er begyndt på deres produkt. Ud over sådanne illustrative 
billeder kan der suppleres med evalueringsskemaer over elevernes indsats. Det giver således mulig-
hed for censor at få et indtryk af, hvordan præstationen i prøvens start har forløbet Dette har censor 
ellers megen ringe mulighed for at vurdere. Ofte er det læreren, som mundtlig videregiver informa-
tioner til censor om, hvordan eleven har arbejdet i de fx 8 timer op til prøvedagen med censor. Prø-
ven i håndarbejde begynder den dag, hvor eleverne får prøveoplægget udleveret, og her er censor af 
gode grunde ikke med. Det må i sagens natur være præstationen på prøvedagen som vurderings-
mæssigt tæller mest, og produktfremstillingen indtil da vurderes så visuelt af censor. Det er i denne 
sammenhæng, at det ovenstående eksempel med at inddrage billeder og evalueringsskemaer, viser 
sin relevans. 
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Elevers brug for hjælp undervejs: 
Her er billedet lidt broget. Men de fleste steder klarer eleverne sig uden hjælp fra læreren. Der er 
selvfølgelig forskel på hvilke spørgsmål, der stilles. Det er helt i orden at spørge, om hvor en eller 
anden ting befinder sig, men når der spørges til, hvordan man skal udføre en eller anden teknik, 
eller hvordan man kommer videre med arbejdet, ja så må det påvirke den samlede bedømmelse.  
Det er ikke usædvanligt, at eleverne hjælper hinanden undervejs, hvilket er helt fint, selvom der er 
tale om en individuel prøveform. Hjælpen handler jo ikke om, at en anden laver produktet for en, 
men fx lige hjælper med at holde et eller andet.  
 
 
Hvorvidt eleverne blev færdige med deres planlagte opgave: 
Flere steder nåede eleverne ikke at blive færdige med deres opgave, men kunne dog mundtligt for-
klare, hvad de ville have gjort. I sådanne situationer er det vanskeligt at vurdere opgaven. Hvorvidt 
opgaven er fuldført eller delvist fuldført må påvirke karakterbedømmelsen. Det sker desværre ofte, 
at nogle elever slår for stort brød op, og her skal lærerens kendskab til den enkelte elev og arbejdets 
omfang være mere styrende i startfasen. Det er synd for eleven, hvis hun ikke får lov til at yde den 
omhyggelighed i processen, som kræves, og hvis opgaven til sidst jappes igennem. Læreren må 
hellere råde eleverne til at lave et enklere produkt, som der så, hvis tiden er til det, kan broderes 
videre på.  
 
Omvendt, hvis elevernes valg af opgave er alt for uambitiøst, så en elev bliver færdig efter fx den 
første time, er det ikke noget godt udgangspunkt for en karakterbedømmelse. Her skal læreren af-
bryde elevens arbejdsforløb i timerne op til den sidste prøvedag, så der er noget at vise til censor. 
 
 
Elevernes mundtlige redegørelse: 
Prøven i håndarbejde er en praktisk/mundtlig prøve. Når lærer og censor undervejs i de 4 timer prø-
ven varer, går rundt og taler med eleverne om valg af materialer og værktøj, produktets udseende og 
funktion med mere, så er tendensen, at eleverne er åbne og gerne vil redegøre for deres valg. Man 
kan også foretage en kort evaluering af forløbet, når eleverne er helt færdige med deres produkt. Det 
er en rigtig god idé, at læreren indfører en sådan fremlæggelsesform i den daglige håndarbejdsun-
dervisning, så eleverne bliver vant til at skulle redegøre for deres produkt og for den proces, de har 
været igennem for at komme dertil. Det er nemlig vigtigt at huske på, at også den mundtlige redegø-
relse er en del af håndarbejdsprøven. 


