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FØLG OS PÅ 
 

______ 
 



De kunstneriske fag 
_____ 

Billedkunst 
_____ 

 
_____ 

Billedkunstfaget træner dine evner inden for 

visuel kommunikation, både praktisk og teoretisk. 

teoretisk. 

 

VISUEL KOMMUNIKATION 

Du afslutter faget med udgangspunkt i en 

personlig arbejdsmappe, som viser dine værker 

inden for skulptur, arkitektur, samt todimen- 

sionelle fremstillinger i både gråtoner og farver. 

Disse værker er du efter et år i stand til at sætte 

ind i en kunsthistorisk sammenhæng, hvormed 

billedkunstfaget på en nyttig måde supplerer 

obligatoriske fag som dansk og oldtidskundskab. 

 

I dit første år på gymnasiet skal du have ét 

af de fire kunstneriske fag, der bliver udbudt 
på skolen. Disse fag er billedkunst, drama, 

mediefag og musik. Derudover har du som 

STX-elev også mulighed for at vælge 

musikfaget som studieretningsfag, men 

dette behøver du først at tage stilling til i 

slutningen af grundforløbet i november. 

 

Denne folder beskriver kort de fire fag og 

studieretningen med musik. 
 



OVERSKRIFT 
_____ 

Mediefag 
_____ 

I mediefag er der fokus på levende billeder: På TV, film og 

internettet  

Lær at lave film 

I mediefag arbejder du både teoretisk og praktisk. I den 

teoretiske del af faget lærer du filmsprogets termer at kende. 

Du lærer om dramaturgi og om fortælleforhold inden for 

både fakta og fiktion. 

I den praktiske del af faget bringer du din teoretiske viden i 

spil kombineret med dine egne idéer. Du lærer at planlægge 

og udføre små produktioner som f.eks et nyhedsindslag eller 

en kortfilm, som du selv har skabt fra bunden. 

Du lærer om de forskellige faser i en filmproduktion: Fra idé 

og planlægning til selve optagelserne og den afsluttende 

redigeringsproces. Du bliver altså klædt på til at arbejde med 

billeder og lyd som kommunikationsform og du bliver klogere 

på, hvordan man effektivt kommunikerer til forskellige 

målgrupper.  

OVERSKRIFT 
_____ 

Drama 
_____ 

Drama er til dig, der har mod på udfordring og udvikling 

– og på at have det sjovt. I drama arbejder vi både 

praktisk og teoretisk. Der er fokus på kreativitet og 

innovation, men også på refleksion.  

·  Vi lærer om grundlæggende dramatiske begreber, så    

som forestillingsanalyse og skuespilteknik. 

·  Vi ser professionelt opsatte forestillinger. 

·  Vi arbejder teoretisk og praktisk med mindst to 

teaterhistoriske perioder (en før og en efter 1900). 

·  Vi afslutter faget med et projekt, hvor vi i grupper 

sætter en lille produktion op og er ansvarlige for alt fra 

kostumer til mimik. 

·  Vi skriver portefolio over arbejdet og forbedrer på 

den måde evnerne til refleksion. 

Ud over at være et spændende og anderledes fag, kan 

drama styrke dig på andre områder. Du lærer at bryde 

grænser og bliver bedre til at analysere og reflektere 

både over scenekunst og over andre mennesker. 

Måske lærer du også dig selv bedre at kende. 



OVERSKRIFT 
_____ 

Studieretning med 
musik 

_____ Musikfaget indgår som studieretningsfag på A-niveau i 

studieretningen Musik A og Engelsk A. 

 

En studieretning der spiller 
Du har her fokus på musikkens betydning som udtryk for 

kulturelle tendenser med særligt fokus på den engelsk-

sprogede musik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk 

med analyse af musik, musikteori og sang/spil. 

 

Her får du mulighed for ikke kun at analysere og spille 

musik, men også for selv at skrive musik og dele den 

med andre elever, som alle brænder for deres eget 

område inden for musik og musikkultur. 

 

Hvad hvis du ikke spiller et instrument eller ikke kan læse 

noder? Så lærer du det! Så længe du har interesse for 

musikken, så skal du nok få resten lært i løbet af de tre 

år.  

 

Udover at være adgangsgivende til lange videregående 

uddannelser inden for blandt andet humaniora og 

samfundsfag, så styrker denne studieretning også dine 

evner til at levere en præsentation for et publikum, til at 

samarbejde med andre om et færdigt produkt og til at 

kende og forstå andre menneskers kultur og 

verdensbilleder. 

Musik 
_____ 

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en 

kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som 

en global og almenmenneskelig udtryksform. 

I musikfaget lærer du at udtrykke dig i og om 

musik. Det vil sige, at der ikke bare spilles og 

synges, men også lyttes, læses og tales om, 

hvordan musikken lyder, hvordan den er 

opbygget og hvad vi bruger den til. 

Musik opleves her i den bredeste forstand, og 

både Mozart, Metallica, Ed Sheeran, 

harmonikaspilleren foran supermarkedet og jeres 

egen optræden kan være genstand for 

undersøgelse og fortolkning. 

Musikken er også en vigtig del af skolens kultur og 

ud over en forårskoncert hvert år og en 

teaterkoncert hvert andet år, så deltager 

musikelever aktivt i mange andre sociale 

sammenhænge med deres udøvelse og viden 

om musik og musikkultur. 



OVERSKRIFT 
_____ 

Faglighed og fordybelse 
_____ 

OVERSKRIFT 
_____ 

Kunst og kreativitet 
_____ 


