
Introduktion til kunstnerisk fag, 2.fremmedsprog og studieretningsfag 
 
Formålet med grundforløbet er at give dig en grundig introduktion til fag og metoder på STX. Grundforløbet 
skal hjælpe dig med at afklare dine faglige interesser og forudsætninger og spørgsmål som fx: Hvordan 
arbejder man på gymnasiet? Hvilke fag og studieretninger kan du vælge? Hvor høje er kravene? Er STX 
overhovedet den rigtige uddannelse for dig? Alt sammen, så du kan træffe det rette valg for dig i forhold til 
uddannelse, studieretning og valgfag  
 
Vejledning om valg – prøv fagene!  
 
I løbet af grundforløbet får du mulighed for at prøve forskellige fag i nogle moduler, så du kan få en 
fornemmelse af faget og dermed være mere afklaret, når du i uge 43 skal træffe dit endelige valg af 
studieretning, kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog. Undervejs har du mulighed for at tale med din 
kontaktlærer og med en studievejleder om dine tanker i forbindelse med valg af fag. 
Den faglige introduktion gennemføres i uge 35-38, hvor du skal afprøve undervisning inden for skolens 
udbud af kunstneriske fag, fremmedsprog og studieretningsfag, som ikke indgår i grundforløbet. 
 
Bemærk om den faglige introduktion 

- Introduktion til de to naturvidenskabelige studieretninger: 

Matematik-fysik-kemi og Biologi-kemi vælges som én pakke 

- Introduktion til 2.fremmedsprog: 

Som led i fagintroduktion skal du afprøve undervisning i mindst to af de tre, skolen udbyder som 

2.fremmedsprog (tysk B, fransk A og spansk A) 

- Introduktion til de kunstneriske fag: 

Alle elever skal i 1.g have et kunstnerisk fag. Man kan vælge mellem billedkunst C, musik C og 

mediefag C 

- Introduktion til musik A (studieretningsfag) foregår på et særskilt fagintro-hold. 

- Introduktion til matematik, samfundsfag og engelsk som studieretningsfag, henholdsvis obligatorisk 

fag foregår som en del af den daglige undervisning på de respektive hold. 

 
Nedenfor kan du se en oversigt over, hvilke fag, der er mulighed for at afprøve i de forskellige intro-runder: 

 

- Naturvidenskabelige studieretninger 
o Matematik A, fysik B og kemi 
o Biologi A og kemi B 

- Billedkunst C, musik C, mediefag C 

- Musik A (Studieretningsfag) 
- Fransk for begyndere A 
- Spansk for begyndere A 
- Tysk for fortsættere A/B 
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