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KÆRE LÆSER 

Du sidder med Høje-Taastrup Gymnasiums katalog med undervisningstilbud til 

dig (din skole eller klasse). 

Vi har gennem flere år samarbejdet med grundskolerne i kommunen – oftest 

med længerevarende temaforløb (f.eks. science eller valgfag). Nu har vi, som 

kataloget gerne skulle vise, en række nye tilbud om samarbejde inden for 

forskellige fag og temaer. Mange af tilbuddene tager udgangspunkt i FN’s 

verdensmål, og de udbydes i skoleåret 2018/19. Vores udgangspunkt er, at det 

skal være let at etablere samarbejde, og at det skal kunne indpasses i en travl 

lærer- og skolehverdag. 

Den letteste vej for et godt samarbejde om elevernes læring er lærer-til-lærer-

kontakten.  Derfor er indgangen fra lærer eller skole via vores pædagogiske 

koordinator, der formidler samarbejdet til relevante faglærere her på HTG. 

Læs i kataloget om der er emner, du kan bruge i din undervisning – og kontakt 

os. Vi vil meget gerne i dialog med dig/jer, og mangler I noget, så sig til. Vi ser 

frem til samarbejdet! 

Med Venlig Hilsen 

Rektor Mogens Andersen 

KONTAKT 

 Pædagogisk koordinator Malene Schultz: ms@htgym.dk // 33964056 

 Sekretariatsleder René Christensen: rc@htg.dk // 33964064 

De sørger for, at du bliver sat i kontakt med de relevante faglærere på 

gymnasiet, hvorefter I sammen kan finde ud af de præcise rammer for netop 

det tilbud, der interesserer jer. 

 
 

I kan stadig nå at tilmelde jeres elever til 

Junior Talent på Høje-Taastrup Gymnasium! 

 

mailto:ms@htgym.dk
mailto:rc@htg.dk
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DANSK 

Poesiworkshop 

Til eleverne: Skriv dit eget digt – cut-up-tekst! Klip og klistr og lav ordkunst! 

Til lærerne: Eleverne inviteres ind i poesiens forunderlige verden gennem 

arbejdet med ords betydningsdannelse gennem rim, billeder, associationer, 

klange, rytme mm. En ufarlig måde at prøve kræfter med digtningens magi på! 

Effektiv argumentation 

Til eleverne (og lærerne): Er du træt af altid at tage opvasken? Skal du altid 

være tidligt hjemme? Får du ikke nok lommepenge? Måske skyldes det, at du 

ikke ved, hvordan man argumenterer for en sag! 

Hvordan målretter du dine argumenter efter modtageren? Hvordan imødegår 

du indvendinger eller modargumenter fra modparten? Alt dette og meget 

mere lærer du på vores workshop "Effektiv argumentation". 

Retorikworkshop 

Til eleverne: Kunne du tænke dig at blive mere bevidst om dit kropssprog og 

stemmeføring, når du fremlægger noget? Og kunne du tænke dig at lære at 

skrive en tale? Så er denne workshop måske lige noget for dig. 

Til lærerne: Eleverne vil 

arbejde kreativt med 

taleskrivning og blive 

bevidste om vigtigheden af 

kropssprog og stemmeføring 

i forhold til fremlæggelser og 

eksamen. 
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ENGELSK 

Oh, Captain, my Captain! 

Kom og arbejd med romantisk 

digtning – både den, som er 

udgivet og din egen. Vi ser filmen 

Dead Poets Society (1989) og 

arbejder med nogle af de digte, 

der bruges i filmen. Formålet er, 

at du både bliver klogere på at 

analysere og på at arbejde kreativt 

med din egen digtning. 

Trump’s USA 

Til eleverne: Hvad er det for noget med ham der Trump? Hvorfor møder han 

så meget kritik fra sine modstandere – og omvendt så stor opbakning fra sine 

tilhængere? Er det godt eller skidt for ham, at han trækker overskrifter med 

den ene skandalesag efter den anden? Kom og bliv klogere på Trumps retorik! 

Til lærerne: Lad dine elever blive klogere ud i retorikkens virkemidler og 

politisk spin, når vi analyserer udvalgte taler af Trump. Vi taler også om den 

nye globale medievirkelighed og den kaotiske politiske situation i USA. 

TYSK 

Til eleverne: Verdensmålene kan lyde store og fjerne, men mange af dem 

tematiseres faktisk i tysk pop og rock. Derfor vil vi arbejde med det tyske 

sprog ved at lytte til tysk musik. Samtidig med at vi leger med gloser og 

grammatik, vil I få træning i præsentation af tyske sange! 

Til læreren: Vi kombinerer FN’s verdensmål med lytning til tyske sange. Her vil 

vi træne eleverne i tysk samtale og præsentation af korte sangtekster på tysk. 
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SPANSK 

Pak din rejserygsæk med spanske gloser, så du på din næste ferie kan: 

 Bestille din mad på spansk 

 Spørge efter vej på spansk 

 Spørge ekspedienten efter den rette størrelse i Zara på spansk 

 Bestille dine fodboldbilletter på spansk 

Med et spanskforløb på HTG á 3-5 moduler vil du lære det mest basale spansk, 

så du har din rejserygsæk klar til din næste tur til et spansktalende land. ¿Nos 

vemos? Ses vi? 

BILLEDKUNST 

Design og byg en bæredygtig tilbygning til Høje-Taastrup Gymnasium ved 

hjælp af skumpap, limpistoler, hobbyknive, PowerPoint, blyanter og papir. 

Øvelsen kan kobles til FN’s verdensmål nr. 11: ”Bæredygtige byer og 

lokalsamfund”. Forløbet består af 3-4 moduler. 

DRAMATIK 

Krop, sind og stemme. Dramatik kan tilbyde kortere eller længere workshops i 

improvisation med træning i at bruge krop, sind og stemme i rummet. 

Længden af workshop kan tilpasses jeres ønsker. 
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NATURGEOGRAFI 

Hvad fik du til frokost i dag? 

Til eleverne: Hvad spiser du, og hvad spiser man i andre lande? Få et indblik i 

hvilke konsekvenser vores kostvaner har for f.eks. klimaet og miljøet. Kom 

med bud på, hvordan du selv i højere grad kan være med til at fremme et 

mere ansvarligt og bæredygtigt fødevareforbrug. 

Til lærerne: Ved at tage udgangspunkt i elevernes egne kostvaner samt indblik 

i kostvaner andre steder på Jorden skal de reflektere over bæredygtige 

forbrugsmønstre og deres egen rolle i at nå verdensmål nummer 12: 

Ansvarligt forbrug og produktion. 1-2 moduler. 

Hvordan har verden ændret sig, siden dine bedsteforældre blev født? 

Til eleverne: Bliv klogere på hvad der er sket i verden i de sidste tre 

generationer. Du starter med at tage udgangspunkt i din egen familie, 

dernæst vender vi blikket ud mod verden. 

Til lærerne: Elever undersøger vha. www.gapminder.org/world med 

udgangspunkt i deres eget stamtræ, hvad der er sket med levevilkårene de 

sidste tre generationer. Forløbet vil gøre brug af animationer og online 

statistik, så eleverne skal medbringe computere. 1-2 moduler. 

Kommer syndfloden? 

Til eleverne: Hvordan ruster vi os til fremtidens ekstremregn? Og hvad sker der 

med baghaver, kældre og veje, hvis vi ikke ændrer på noget? Hvad kan vi – 

som samfund eller som enkeltindivider – gøre for at undgå oversvømmelser? 

Til lærerne: Med udgangspunkt i IPPC’s klimascenarier samt de kommunale 

tiltag på klimatilpasningsområdet, arbejder vi med fremtidens nedbør. Vi ser 

på de områder, hvor eleverne bor og færdes, og arbejder med, hvordan man i 

fremtiden kan undgå oversvømmelser. Projektet kan tilrettelægges, så man 

arbejder innovativt med lokale klimatilpasningsprojekter. 1-3 moduler. 

http://www.gapminder.org/world
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FYSIK, MATEMATIK OG NATURGEOGRAFI 

Bæredygtig energi og klimaindsatser 

Vil I dykke ned i verdensmålene om bæredygtig energi og klimaindsatser? I 

kan få besøg af nogle af vores dygtige elever fra HTG. De vil undervise jeres 

klasser i udskolingen i netop disse emner ud fra et tværfagligt perspektiv i 

fysik, matematik og naturgeografi. Undervisningen vil være bygget op omkring 

et eller flere praktiske eksperimenter med vedvarende energi kombineret 

med teoretisk forståelse og statistisk databehandling i matematik. 

Undervisningen er samfundsrelevant og gør verdensmålene vedkommende. 

Forløbet kan strække sig fra en halv dag til flere dage alt efter jeres ønske. 

KEMI 

Naturens farver 

Når man går en tur i en efterårsskov eller i vandkanten på stranden, er der 

mange farver. Farverne skyldes de mange kemiske forbindelser, som 

planterne kan producere. Vi skal i laboratoriet forsøge at isolere nogle af disse 

forbindelser og måle på dem ved hjælp af lys med forskellig bølgelængde. 

Bagefter taler vi om, hvorfor nogle planter er grønne, mens andre er rødlige. 

Til læreren: I laboratoriet ekstraherer vi først plantepigmenterne og måler 

derefter deres evne til at absorbere lys. Eleverne kan få absorptionsspektre 

for deres forbindelser med hjem. Det kan være en fordel, hvis klassen kender 

lidt til fotosyntese, men processen introduceres også på dagen. 
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Bioethanol (bæredygtig energi eller produktion af alkohol) 

I dette forløb kan eleverne vær med til at fremstille alkohol og se på, hvordan 

gæringsprocessen forløber. Vi kommer til at arbejde med de kemiske 

reaktioner og diskutere, hvad der foregår under gæringsprocessen. 

Til læreren: Vi kommer til at bruge metoder inden for både kemi og fysik. Her 

kan vi komme ind på densitetsmåling. Forsøget kan vinkles ind på alkohol eller 

på bioethanol. Forskellen på arbejdet med kemi og fysik bliver mere 

tydeliggjort. 

Det rene vand? 

Rent vand er en forudsætning 

for liv. Hvis vi udleder for meget 

forurenet spildevand, risikerer vi 

at ødelægge forholdene i vores 

fjorde, åer og søer. Kom med i 

laboratoriet og hjælp os med at 

undersøge, om forskellige 

vandprøver er forurenet med 

urenset spildevand. 

Til læreren: Inden øvelsen bliver 

eleverne introduceret til 

spildevandsrensning, og vi 

kommer ind på koncentration og 

grænseværdier. Fokus vil være 

på den kemiske rensning af 

spildevand. Eleverne kommer 

ikke i kontakt med spildevand – 

af sikkerhedshensyn arbejder vi 

med dummyopløsninger. 
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BIOLOGI 

Fotosyntese og respiration 

Hvordan kan planterne egentlig producere egen energi, og hvor får vi 

oxygenet fra, som vi skal bruge til egen energiproduktion? 

Vi ser på vandplanter, som vi udsætter for forskelligt lys, lysintensitet og 

lyskilder. Herefter måler vi aktiviteten af fotosyntese som funktion af 

luftbobler, der dannes i væsken. Vi ser på modeller af grønkornenes klorofyl 

m.m. 

Vi ser også på respiration ved hjælp af gærceller og bromthymolblå farve, som 

er en pH-indikator. 

Eleverne kommer ud i mindre grupper, der skal undersøge fotosyntesen under 

forskellige forhold. (1-2 moduler) 
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Laktosefri mælk – hvorfor og hvordan? 

Vidste du, at langt de fleste mennesker i verden ikke kan tåle mælkesukker? 

Mælkesukker kaldes også laktose og findes i mange forskellige 

mælkeprodukter. Kom og hør, hvorfor de fleste mennesker i Norden godt kan 

tåle laktose, bliv klogere på, hvorfor nogle mennesker ikke kan tåle det, og 

vær med til at fremstille jeres egen laktosefri mælk ved hjælp af enzymer. (1 

modul) 

Test din sundhed 

Hvad er sundhed? Nemt spørgsmål måske, men der er lige så mange svar, som 

der er mennesker, der forsøger at svare på det. Vi ser på sundhed og måler på 

eleverne på forskellige måder (husk idrætstøj). Hvorfor er BMI ikke en god 

måling på sundhed, kropsformer, udvikling af diabetes og fedme-epidemien? 

Hvordan kan man egentlig måle sundhed? Vi ser på forskellige måder, der er 

bedre end BMI til at måle fedme, og vi snakker om kost og kostråd, blodtryk 

og hjerte/kar-systemet (kondital) samt motion. (1 modul) 

Mulighederne er mange. Som lærer kan du selv vælge, hvad der skal være 

dagens fokus, og det er muligt at inkludere os som del af et længere forløb. 
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PSYKOLOGI 

Hvordan kan helt almindelige mennesker begå onde handlinger? 

Til eleverne: Kun en lille del af den ondskab, der foregår i verden, begås af 

sadister og psykopater. Langt størstedelen begås af helt almindelige 

mennesker – som dig og mig… 

Kunne du tænke dig at blive klogere på, hvordan almindelige mennesker er i 

stand til at begå uhyrlige ondskabsfulde handlinger? Hvad er det for 

socialpsykologiske mekanismer, der sætter mennesker i stand til det? Hvordan 

kan gode mennesker påvirkes til at gøre onde handlinger? 

Til læreren: Vi vil diskutere, hvad ondskab er og med udgangspunkt i klassiske 

socialpsykologiske eksperimenter om lydighed og gruppepres prøve at blive 

klogere på mekanismerne bag. (2 moduler) 

Temadagen kan være et led i undervisningen i samfundsfag og/eller historie. 

Der kan evt. også arbejdes videre med emnet i engelsk ud fra avisartikler, som 

omhandler militærfolkenes handlinger og oplevelser i Abu Ghraib, suppleret 

med Philip Zimbardos fremragende TED-talk: The Lucifer effect. 

Temadagen kan også med fordel kobles til et besøg på Politimuseet i 

København efterfølgende: 

hwww.politimuseum.dk/skoletjenesten/ungdomsuddannelser/ondskab 
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Unge og stress 

Til eleverne: Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress vil blive 

en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. 

Kunne du godt tænke dig at blive klogere på, hvad stress er, hvordan stress 

kommer til udtryk, og hvorfor flere og flere unge går hen og får stress? Og 

kunne du godt tænke dig at få en forsmag på nogle af de værktøjer, der kan 

bruges til at forebygge stress? 

Til læreren: Vi vil diskutere, hvad stress er, og hvordan man kan opdage stress 

hos sig selv og andre. Vi vil lave stresstest på nettet (medbring computere) og 

blive klogere på typiske årsager til at flere og flere unge får stress. 

Dagen bliver afsluttet med en workshop ”Fri for stress”, hvor de unge får 

værktøjer til at forebygge stress. 

Temadagen kan være et led i undervisningen i samfundsfag, hvor man bl.a. 

kan se nærmere på samfundsmæssige faktorer til folkesygdommen. (2 

moduler) 

 

SAMFUNDSFAG 

The Danger of a Single Story 

Til eleverne:  I får mulighed for at reflektere over, hvordan man danner sig 

indtryk af andre mennesker, kulturer og lande. I kommer til at diskutere, hvad 

fordomme er, samt hvilke konsekvenser de kan have for social differentiering 

og samfundsudvikling både nationalt og globalt. 

Til læreren: I denne workshop vil vi kombinere sociologi og politik, herunder 

international politik. Fundamentet for FN’s verdensmål er, at de gælder for 

alle lande, hvilket er interessant i forhold til denne øvelse, som sætter i- og u-

landsdikotomien til debat. 
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Økonomisk ulighed 

Til eleverne: I stifter bekendtskab med måder at arbejde med ulighed på og 

kommer til at forstå nogle af de mekanismer, der ligger bag økonomisk 

ulighed. I arbejder med at måle og diskutere ulighed ud fra bl.a. GINI-

koefficienten. 

Til læreren: Vi vil komme ind på centrale begreber omkring det økonomiske 

kredsløb, der relaterer sig til flere af FN's verdensmål. Det er f.eks. 

velfærdsprincipper (herunder stat, marked og civilsamfund), økonomiske 

styringsprincipper (herunder bæredygtig udvikling), makroøkonomiske 

sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, 

regionalt og globalt. 

 

IDRÆT 

Parkour – lær tricks til parkour og lav din egen parkourfilm 

Til eleverne: Lær de fede tricks før din kammerat og flyv gennem byen i den 

sygeste stil. 

Til læreren: Forløbet kan tilrettelægges fra 1 til 4 moduler, hvor der indlæres 

forskellige parkour-færdigheder, som senere kan bruges til at lave en lille 

parkourvideo. 



 

12 

Ultimate – indendørs 

Til eleverne: lær at kaste med frisbee på alle mulige måder, så du kan blive god 

til at spille ultimate eller bare blære dig på stranden. 

Til læreren: Forløbet kan tilrettelægges fra 3-6 moduler, hvor eleverne lærer 

baghåndskast, forhåndskast og overhåndskast med disc. Desuden lærer de 

forskellige måder at gribe på. Der bliver lavet spillignende øvelser og lege, der 

skal øve eleverne i at kaste præcist og ikke være bange for at gribe, så de 

senere kan indgå i spil. 

Badminton 

Til eleverne: Kom og lær slagene i badminton og spil nogle sjove spil, der gør 

dig bedre, uden du lægger mærke til det. 

Til læreren: Der er fokus på grundslag og på at lege færdighederne ind. Max 

22-24 elever. 3 moduler. 
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