
 

 

MUSIK – VALGFAG 

 
 

  

 

Fagets indhold 
Musik indeholder 3 grundlæggende kompetenceområder, som danner grund-
lag for fagets indhold: Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.  
 

- Musikudøvelse: Fælles sang, rytmiske øvelser, instrumentøvning, 
bandøvning og optræden for andre 

- Musikalsk skaben: Skrive sange, sætte akkorder sammen, skrive 
melodier, lave remix af eksisterende sange 

- Musikforståelse: Lytte til musik, tale om musik, forstå opbygningen 
af musik, musikgenrer, musiktraditioner, musik fra Danmark og fra 
udlandet 

 

Prøveform 
Man går til eksamen i musik i en gruppe på 2-5 elever. Prøven er delt i to. 
Første del er en praktisk prøve, hvor man spiller/synger et stykke musik, som 
man har forberedt i undervisningen. Anden del af prøven er en mundtlig 
prøve, hvor gruppen skal fremlægge et område fra undervisningen, som de 
har fået ved lodtrækning. Der arbejdes med følgende områder: Musikliv, mu-
sikoplevelse, musikhistorie, musikanalyse og musik i medier. Med udgangs-
punkt i den praktiske del fremlægger eleverne deres område og inddrager de-
res viden fra undervisningen. 
 
Selv om det er en gruppeprøve, så får man en individuel karakter. 
 
 

 
 
Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at udtrykke sig 
i og om musik. Der er fokus på den praktiske musik. Der skal syn-
ges. Der skal spilles på instrumenter. Alle elever skal opnå en 
grundlæggende viden om, hvad musik er, og hvordan den er byg-
get op. Hvor den kommer fra, og hvordan man selv kan være med 
til at skabe ny musik. 

 

Årsplan 
 

 Introduktion til musikloka-
let, sang og sammenspil 

 
 Hvad er musik? - Klassisk, 

rock, soul, trap 
 

 Julemusik - optræden 
 

 Hvordan skaber man musik? 
- Digitalt og old fashion  

 
 Filmmusik – Disney og gys 

 
 Soul – afroamerikanernes 

musik 
 

 Eksamensprojekt 

Er du interesseret i musik og vil du gerne blive bedre til at synge og spille på et 
instrument – så kom til spændende musikundervisning på Slagelse Gymnasium 
 

Formål 

OBS: Udkast. Ændringer kan fore-
komme på årsplan. 



 

HÅNDVÆRK & DESIGN – VALGFAG 
 

 

  

Kan du lide håndværk, designe og være kreativ, og vil du arbejde i værksteder med dine 
egne idéer, som kan bruges til noget i virkeligheden, så skal du vælge håndværk og design!  
 

 

Fagets indhold 
Håndværk og design indeholder 3 grundlæggende kompetenceområder  
som danner grundlag for fagets indhold. Håndværk-forarbejdning, hånd-
værk-materialer og design. 
  

- Håndværk forarbejdning: Viden om at anvende værktøjer, red-
skaber og maskiner til forarbejdning af materialer.  

- Håndværk og materialer: Viden om at forarbejde forskellige ma-
terialer (hovedsagligt, træ, stof og metal) i forhold til produktets 
funktion og udtryk. 

- Design: Viden om at arbejde med komplekse designprocesser knyt-
tet til produktfremstillinger. 

 

Prøveform 
Man kan vælge at gå op til prøve individuelt eller i grupper af to og tre. Her-
efter får man udleveret et prøveoplæg, som er en designopgave. Når prøve-
oplægget er udleveret, planlægges og påbegyndes designprocessen. Herefter 
har man 7x45 minutter til at arbejde videre med designprocessen og be-
gynde på produktfremstillingen. Efter de 7x45 lektioner slutter man med 
selve prøven. Ved prøven har eleverne 4 timer til at færdiggøre deres pro-
dukt. Inden for de 4 timer vil eleverne løbende tale med eksaminator og 
censor som herudfra fastsætter den endelige vurdering og karaktergivning. 
 
Selv om det er en gruppeprøve, så får man en individuel karakter. 
 
 

 
 
I håndværk og design skal du øve dig i håndværk. Du skal også 
lære at designe løsninger på et problem, og du skal kunne vurdere 
andres produkter og løsninger. Du vil få viden og færdigheder om 
håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser, og du vil 
skulle lære at arbejde i værksteder med forskellige håndværk i teks-
til, træ og metal. 
 

 

Årsplan 
 

 Design og designproces-
ser  
Design boghylder - Design en 
beholder til en cykel 
 

 Fra genbrug til ny mode 
Giv gammelt tøj nyt liv - De-
sign af stole/skamler -  
 

 Lær om farver og vævning 
Hack til nyt (Tilfør produkter 
digitale løsninger).  
 

 Eksamensprojekt 

Formål 

OBS: Udkast. Ændringer kan fore-
komme på årsplan. 



 

MADKUNDSKAB– VALGFAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bliver du glad i låget af at arbejde i køkkenet og lave mad, der smager godt og sætter 
kulør på tilværelsen? Vil du gerne have et bredt kendskab til naturens skattekammer og 
forståelse af kost og ernæring? Så skal du vælge madkundskab som valgfag! 
 

 

    Fagets indhold 
Madkundskab indeholder 4 grundlæggende kompetenceområder, som  
danner grundlag for fagets indhold: Mad og sundhed, Fødevarebevidsthed, 
Madlavning samt Måltider og madkultur: 
 
- Mad og sundhed: Eleven kan foretage madvalg ud fra målgruppe og for-
holde sig kritisk til madkommunikation. 
- Fødevarebevidsthed: Eleven kan foretage begrundede valg af fødevarer i 
henhold til produktion, kvalitet og madoplevelse. 
- Madlavning: Eleven kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavnings-
teknikker. 
- Måltider og madkultur: Eleven kan opbygge måltider med forståelse for 
forskellige madkulturer og levevilkår. 
 

Prøveform 
Man kan vælge at gå til prøve individuelt eller i grupper af 2-3 elever. Prøven i 
madkundskab er praktisk/mundtlig. Eleverne trækker et prøveoplæg med op-
gave og eventuelle bilag 5 dage før prøveafviklingen. Selve prøveafviklingen er 
inddelt i tre faser: Planlægningsfasen på 2 timer, hvor kun de elever, der skal 
aflægge prøve samt læreren er til stede. Udførselsfasen på 2 timer, hvor ele-
verne udfører det praktiske arbejde og laver mad. Her er både lærer og censor 
til stede. Fremlæggelsefasen på 10 minutter pr. elev, hvor elever, lærer og 
censor har samtale i umiddelbar forlængelse af udførselsfasen. Herefter bedøm-
mer lærer og censor elevernes præstationer, og der afgives karakter.  
 

Selv om det er en gruppeprøve,  
så får man en individuel karakter. 

 
 

Formål 
Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om 
mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed ud-
vikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne 
smags- og madvalg. Der arbejdes videre med de praktiske færdigheder i 
køkkenet og eksperimenteres med råvarer, opskrifter og egne erfaringer. 
Eleverne skal udvide deres viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sund-
hedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed og kunne træffe kritiske 
og bevidste madvalg på baggrund af denne viden. 
 

 

Årsplan 
 

 Kulhydrater, pro-

teiner, fedt 

 Sundhed og sund-
hedsbegreber 

 Fødevarer og 
madfunktionelle egenskaber 

 Mad- og måltids-

kultur 

 Konditori 

 Grundmetoder i 

køkkenet 

 Hygiejne 

 Varedeklarationer 

OBS: Udkast. Ændringer kan fore-
komme på årsplan. 



 

BILLEDKUNST – VALGFAG 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en skjult kunstner gemt i maven? Eller kan du bare godt lide at være kreativ? Så 
er billedkunstfaget med stor sandsynlighed lige noget for dig! 
 

 

Fagets indhold 
Billedkunst indeholder 3 grundlæggende kompetenceområder, som  
danner grundlag for fagets indhold: billedfremstilling, billedanalyse og 
billedkommunikation.  
 

- Billedfremstilling: viden om udtryksformer, digitale teknologier, 
skitsearbejde, eksperimenterede arbejdstilgang 

- Billedanalyse: kendskab til kunstneriske genretræk, tidsperioder og 
kulturer, layout og komposition, billedets funktion.  

- Billedkommunikation: visuel kommunikation: Formidling af bud-
skab, afsender/modtagerforhold, præsentation og refleksion  

 

Prøveform 
Man kan gå til prøve alene eller i gruppe af to-tre elever. Først trækkes et 
prøveoplæg, der indeholder et fælles tema med en defineret udtryksform. 
Dernæst arbejdes der selvstændigt med det udtrukne tema og den tilhø-
rende udtryksform i 10 undervisningslektioner. Sideløbende med dette ar-
bejde, samler eleven/gruppen et udvalg af værker fra årets arbejde, og laver 
en årsudstilling med både billedprojekter og procesdokumentation (skitser 
osv). Selve prøven består af en reflekterende billedsamtale om ele-
vens/gruppens billedprojekt og årsudstillingen mellem lærer, censor og 
elev/gruppe. 
 
Selv om det er en gruppeprøve, så får man en individuel karakter. 
 
 

 

Formål 
 

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at op-
leve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand 
til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative 
og innovative processer. 
 

 

Årsplan 
 

 Identitet (portrættegning, 
kroppen, reklameplakat)  
 

 Mellem liv og død (frotta-
geteknikker, installation) 

 

 Verden rundt (kendskab til 
andre kulturers kunstfor-
mer) 

 

 Barndom og fantasi 
(street art, abstrakt kunst)  

 

 Land og by (land art, arki-
tektur, landskabsmalerier)  

 

 Fremtiden (ekskursion til 
museum, digital kunst) 

 

 Eksamensprojekt 

OBS: Udkast. Ændringer kan fore-
komme på årsplan. 


