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Rudolf Steiner skolen er tolvårig med en otteårig grundskole og en fireårig 
overskole/overbygning. Denne kompetenceplan relaterer sig til overskolen/overbygningen i 
faget håndværk og billedkunstdækkende for undervisningen fra 9. til 12. klassetrin.  På Steiner-
skolerne tilrettelægges undervisningen, så et fags progression og sammenhæng er tilpasset 
den unges alder.  Således danner den almene udvikling af det unge menneskegrundlag for de 
faglige temaer, der undervises i for hver årgang. Læs mere i ”Introduktion til Rudolf Steiner-
skolens læreplan”. Emneområder i håndværk og billedkunstkan være forskellige fra skole til 
skole. Ved godkendelsen af den toårige Steiner-hf for skolernes 11. og 12. klassetrin skal hf-
læreplanerne følges. Da fagene håndværk og billedkunst sammen med kunstbetragtning 
dækker hf-fagene Billedkunst C og Design og arkitektur C og B (stx), følges hf-læreplanerne for 
disse fag sammen med kompetenceplanerne for Kunstbetragtning og Håndværk og billedkunst 
på skoler, hvor hf-fagene udbydes. Denne kompetence har overvejende fokus på den praktiske, 
øvende del af fagene, hvor kompetenceplanen for Kunstbetragtning har fokus på den mere 
teoretisk øvende del af fagene. 
 
Håndværk vil sige ”virket med hænderne” hvilket er en nærmest polær beskæftigelse i forhold 
til det ”hoved” arbejde som i øvrigt finder sted i skolelivet. Alene af den grund er håndværket 
godt som afveksling i elevernes dagligdag. Set i en større sammenhæng er det i arbejdet med 
håndværk om noget sted tydeligt, hvordan en ide kan blive til virkelighed gennem handling ien 
skabende proces; dvs. at eleven i håndværket øver sig i at være skabende. Eleverne 
præsenteres for og arbejder med en række forskellige håndværk i perioder på mellem 3 og 8 
uger. Fælles for alle perioder er, at eleverne stilles over for et materiale, de skal arbejde med, en 
opgave de skal løse, og hertil redskaber, de skal lære at kende og anvende i processen. Måden 
de løser opgaven på, er individuelt forskellig -idet der normalt ikke bliver udleveret tegninger og 
målkrav. Det betyder, at hver elev løser opgaven på sin måde i løbet af arbejdsprocessen, og 
elevernes arbejder er derfor oftest unika. Her er altså tale om kunsthåndværk. Materialet kan fx 
være jern, og opgaven kan være at lave en lysestage. Et antal modeller er stillet frem; eleverne 
får udleveret et stykke jern, de har et værksted til rådighed med en esse, ambolt og værktøj; 
ligesom de har en lærer, der kan vejlede. Det, der herefter kræves af eleven, er en fordybelse, 
hvor han/hun glemmer sig selv for at koncentrere sig fuldstændigt om materialet og arbejdet 
hermed. Eleven skal så at sige handle med hænderne ud fra en erkendelse af eller oplevelse 
med materialets egenart. Eleven kommer i denne proces ind i en dialog, hvor materialet svarer 
på de handlinger han/hun gør i form af et konkret resultat af f.eks.et hammerslag, og hvis 
resultatet ikke er tilfredsstillende, må man forsøge sig med korrektioner. Det vil sige, at 
håndværket giver mulighed for tilbagemelding på en helt anderledes måde end det 
reflektionsarbejde, der finder sted i fag som historie, geografi og samfundsfag. I håndværket 
øves således dømmekraften, ikke efter en tilbagemelding fra læreren, men nu og her i 
arbejdsprocessen, og det er eleven selv, der dømmer sin egen indsats. Arbejdet med håndværk 
kan således ses som et redskab til at styrke tænkningen og fagligheden gennem viljesbaseret 
arbejde (dvs. handle, iagttage, tænke, korrigere  
og handle i fortløbende proces). Hver enkelt elev skal præstere en viljesindsats, når han/hun 
gennemgår den lange seje proces som er nødvendigfor at bearbejde et materiale, så der 
kommer et resultat ud af det. At komme igennem barrierer af fejl, modstand og egen 
utilstrækkelighed er en lang sej proces -men når det lykkes, kan eleverne komme ind i en 
tilstand af rytmisk flow som kan bærer dem igennem. Her har også det sociale fællesskab en 



betydning. Det fællesskab, der ofte hersker i et værksted har en særlig karakter, idet alle elever 
samtidigt befinder sig i en arbejdssituation, hvor den enkelte er fordybet i og koncentreret om 
arbejdet med at bearbejde materialet. Alle elever skal løse samme opgave, men på sin egen 
måde og kan derigennem inspirere hinanden; dette synliggøres eller høres af alle i værkstedet 
og er med til at skabe en god og varm stemning. De kompetencer, der er resultatet af evner, 
kvaliteter og erfaringer øvet i håndværksundervisningen kan overføres og bruges i alle andre 
sammenhænge. De erfaringer eleverne får i håndværksundervisningen; at en idé kun kan 
virkeliggøres med en viljesmæssig indsats og at øvelse og fordybelse nærmer idé til produkt, 
kan bruges i næsten alle andre sammenhænge. 
 
 
Dr. Olaf C. Nybo 
 
 Titel og omfang    Emne  

(Kernestof) 
 Kompetencer 
(tager udgangspunkt i faglige 
mål og kernestof fra 
lærerplanerne i de enkelte 
fag)   

 Forløb: 
Guldsmedning 
20 timer 
 
  
  
  
  

Guldsmedning er en disciplin hvor 
alle tidligere teknikker anvendes, 
men nu mere forfinet. Der arbejdes 
hovedsageligt i sølv. De anvendte 
teknikker er feks. kold og varm 
driveteknik og montageteknik, 
hvor der arbejdes med lodning, 
filning, slibning etc. Desuden 
anvendes forskellige former for 
overfladebehandling, som 
hvidtkogning, polering og 
forgyldning. Eleverne laver 
smykker, men også 
tredimensionelle genstande som 
æsker, evt. med låg.     

Undervisningen giver 
mulighed for at kunne: 
•præstere udholdenhed i 
arbejdsindsats 
•udviklegode 
iagttagelsesevner 
•omsætte en ide til en konkret 
unik genstand 
•arbejde medbeslutsomhed i 
handling 
•oparbejdeselvkontrol 
•arbejde fokuseret, 
nærværende og overskue 
tidsforbrug 
•demonstrere viljeskraft 
•udvise nøjagtighed 
•vise praktisk dømmekraft. 

 
  



Sørren Devach 
 
 Titel og omfang    Emne  

(Kernestof) 
 Kompetencer 
(tager udgangspunkt i faglige 
mål og kernestof fra 
lærerplanerne i de enkelte 
fag)   

 Forløb: 
Stenhugning 
27 timer 
 
 
  
  
  
  

I fortsættelse af forrige års 
erfaringer arbejdes der med at 
give figuren/formen udtryk af 
bevægelse i sten: at lade 
bevægelse og form være udtryk 
for indre sjælelige kvaliteter. 
Der udføres formforvandlinger i 
fx en række af figurer, 
forskydninger, forandringer og 
metamorfoser. Der kan tages 
udgangspunkt i naturstudier af 
planter eller dyr. Kunsthistoriske 
eksempler samt 
metamorfosestudier. 
Iagttagelse af egne og 
medelevers arbejder og skoling 
i iagttagelse er et vigtigt 
metodisk element. 

Undervisningen giver 
mulighed for at kunne: 
•arbejde fortroligt med sten 
både i frie former 
•anvende plastiske 
grundformer 
•iagttage og benytte 
overfladens taktilitet, ”aflæse 
udtryk” 
•vise sikkerhed i naturalistiske 
studier/øvelser (proportioner) 
•skabe kunstnerisk 
sammenhæng i abstrakte 
former: volumen, balance, 
rytme osv. 
•skabe individuelle løsninger 
og udtryksformer 
. 

 
  



Gert Hansen 
 
 Titel og omfang    Emne  

(Kernestof) 
 Kompetencer 
(tager udgangspunkt i faglige 
mål og kernestof fra 
lærerplanerne i de enkelte 
fag)   

Forløb: 
Bogbinding 
23 timer  

Der lægges vægt på, at 
eleverne gennemskuer og 
herudfra kan tilrettelægge en 
arbejdsproces, arbejde præcist 
og håndtere værktøj og 
papirmaterialer logisk og 
hensigtsmæssigt. Der udføres 
kartonnageopgaver og 
traditionelle 
indbindingsmetoder med 
hæftning, høj-eller lavfalsede 
bøger, indfarvning og 
udsmykning af papir og forsats, 
ryg med forgyldning, 
reparationer og evt. særlige 
løsninger/design m.v. Der 
lægges vægt på individuel og 
æstetisk udformning.  

Undervisningen giver 
mulighed for at kunne: 
•vise fortrolighed med 
kartonnagens og 
bogindbindingens principper 
•omsætte design og ønsker til 
et konkret resultat 
•tilrettelægge en 
arbejdsproces 
•vise omtanke i brugen af 
materialer og værktøj  
•afstemme form og indhold i 
hver enkelt bog 
•vise præcision i arbejdet ved 
fx måltagning og udførelse 
•se fejl og rette dem 
•udtrykke sig individuelt, 
æstetisk mht. formgivning og 
balancere på grænsen mellem 
fornyelse og respekt for 
traditionen og håndværket 
•vise hjælpsomhed og hensyn 
til andre i værkstedet. 

 
  



Claus Dahl 
 
 Titel og omfang    Emne  

(Kernestof) 
 Kompetencer 
(tager udgangspunkt i faglige 
mål og kernestof fra 
lærerplanerne i de enkelte 
fag)   

Forløb: 
Grafik (også omtalt under 
billedkunst C for 2. HF) 
23 timer  

Tegning med tilknytning til 
geometrisk-og 
projektionstegning er et 
område, hvor tænkningens 
bevægelighed udfordres og et 
præcist håndelag og teknik er 
central. Der arbejdes med 
teknisk tegning efter forlæg 
eller opmåling af emnerne, 
enkelt perspektiv og 
tredimensionalitet. Der 
foretages frihåndstegning efter 
iagttagelsen af genstande med 
blyant, tusch, kul eller kridt. Fx 
portræt eller figurtegning, 
croquis m.v. Arbejdet med 
tegning koncentrerer sig om at 
lære at se tegningens eget 
sprog. At gøre erfaringer med 
diverse teknikker, lys-
mørkeforhold, komposition, 
linjer, strukturer og flader i 
nonfigurative øvelser; grafiske 
grundøvelser i fladen, struktur, 
rytme, dynamik, sort-hvid 
harmoni, komposition og 
teoretisk perspektivanalyse, det 
gyldne snit. Der behandles også 
de nye grafiske, fotografiske og 
massefremstillingsteknikker 
træsnit, kobberstik, raderinger 
(koldnålsraderinger og 
ætsegrafik) samt foto eller 
fotogravure og moderne 
computergrafik, laserprint 
mv.12. klasse: Akvarelteknik 
øves sammen med enkel 
farvelære/skyggelægning. 
Faget læner sig op ad 
perspektivtegning og 
foregående års øvelser. 

Undervisningen giver 
mulighed for at kunne: 
•vise sikkerhed i aflæsning og 
gengivelse efter opstilling, 
model, natur 
•vise præcision i måltagning 
og afsætning på papir; 
perspektiv. Skyggelægning 
•have rumlig fornemmelse i 
todimensionalitet; teknisk-og 
frihåndstegning 
•fornemme/beskrive grafisk 
udtryk for følelser og 
stemninger 
•anvende disse virkemidler og 
lovmæssigheder; herunder 
grafiske værktøjer 
•vise fornemmelse for 
komposition og proportioner 
•dokumentere 
stilfornemmelse og kendskab 
til grafiske værker inden for 
kunst, grafik og design 
(plakattegning) 
•lave trykgrafik; Linoleumsnit 
til koldnålsraderinger og 
ætsgrafik 
•anvende trykteknik og 
moderne grafiske og 
fotografiske printteknikker 
•anvende digitale tegne-og 
billedteknikker 



Tegning er også grundlag for 
maleøvelser og skulptur, 
arkitektur mv., og væsentligt for 
den øvrige undervisning i hele 
taget. Foto anvendes som 
billedkunstnerisk værktøj: digital 
grafisk manipulation, 
photoshop og sammenhæng 
med illustrativ-og 
spilfremstilling. 

 
 


