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pædagoger og inspirerer til undervisning i folkeskolens nye fag håndværk og design, som afløser sløjd og

håndarbejde.

I bogen er der fokus på processen fra idé til færdigt produkt, samt på hvordan man med nye ideer kan skabe et
kreativt og inspirerende værkstedsmiljø, hvor mange forskellige sanser og materialer er i spil. Håndværk &
Design giver på en visuel måde inspiration til at eksperimentere samt tænke nye tanker og måder at anvende

materialer på.

Genbrugsmaterialer indgår som et bærende element, hvor materialet tages ud af dets oprindelige form,
funktion og fortælling for at genopstå i et nyt design.
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Karin Munch er pædagog, billedkunstlærer, grafiker samt udøvende billedkunstner.

Rachel Zachariassen er lærer, udøvende billedkunstner og vejleder i indretning. Cand. pæd.- studerende i
Didaktik Materiel Kultur og underviser lærere i håndværk og design.
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