
VALGFAG, 7. ÅRGANG
2021- 2022

MUSIK

I Musik skal vi arbejde med 
musikalsk skaben, musikudøvelse 
og musikalsk forståelse. Vi skal 
fx spille musik sammen, skabe 
musik og arbejde med musikkens 
betydning i historien. 
Samarbejde er et nøgleord i 
musikundervisningen.

Du kan forvente, at :

✤ du skal synge - også for 
andre

✤ du skal spille - også for og 
med andre

✤ du skal arbejde med 
musikhistorie og musik i 
forskellige kulturer

✤ du skal skabe musik

MERE 
INFORMATION

 Du kan finde mere 
information om de 
prøvebundne valgfag på 
www.uvm.dk.
Her kan du også læse 
om ministeriets 
baggrund for at vælge 
netop disse fire fag 
ud. 

TILMELDING

 Tilmelding sker via 
www.riskus.dk senest 15. 
marts 2021.

Vi forsøger så vidt 
muligt at opfylde 1. 
prioritet for så mange 
som muligt - det 
afhænger dog af 
elevantallet på de 
enkelte hold. 

http://www.riskus.dk
http://www.uvm.dk


MADKUNDSKAB
  

 

Der er fokus på eksperimenter 
med mad. Der er brug for at 
være modig; at turde smage på 
forskellige retter og råvarer.
Du skal være god til at sam-
arbejde med andre, og du skal 
være nysgerrig.

Du kan forvente, at :

✤ Der ikke skal laves mad 
hver gang - teori er en 
stor del af faget.

✤ Der kan være lektier 
ligesom til alle andre fag

✤ Det er ikke det samme som 
madkundskab i 6. klasse

✤ Der er tale om madkundskab 
- ikke en madklub

BILLEDKUNST

HÅNDVÆRK 
OG 

DESIGN

I Håndværk og Design skal du 
beskæftige dig med forskellige 
materialer og forarbejdnings-
metoder, fx forskellige værktøjer, 
og design.

Du kan forvente, at:

✤ Du bliver introduceret for at 
arbejde innovativt og 
entreprenant; hvordan kan man 
skabe værdi for andre?

✤ Du skal arbejde med at forny 
kendte produkter

✤ Du bliver klogere på målgrupper 
og forbrugere i fremtiden; 
hvordan arbejder man med at  
skabe noget for en bestemt 
gruppe?

I Billedkunst skal du arbejde 
med billedfremstilling, billed-
analyse og billedkommunikation. 
Du skal arbejde både to- og 
tredimensionelt og med digital 
billedfremstilling.

Du kan forvente, at :

✤ Du skal fremstille dine egne 
billeder med forskellige 
materialer i alt fra 
skitseform til færdige 
eksperimenter

✤ Du skal analysere andres 
billeder; lære om 
forskellige tidsperioder, 
teknikker etc.

✤ Du skal tilegne dig en 
forståelse for, hvordan vi 
kommunikerer med billeder - 
i alle mulige former

 


