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UNDERVISNING 
ET TILBUD TIL 8., 9. OG 10. 
KLASSETRIN 

Undervisning og samarbejde i centrum 

Nykøbing Katedralskole har samlet en række spændende 

undervisningstilbud. Vi vil hermed invitere elever og deres lærere 

indenfor, så de kan få en fornemmelse af, hvad vi arbejder med på 

Nykøbing Katedralskole og hvordan.  

Vores dygtige undervisere og elever præsenterer gymnasiets faglighed og 

skolens særlige miljø, så eleverne får både en god oplevelse og et udbytte 

med hjem, som de kan bruge i deres videre arbejde på skolen. Samtidig 

får du som lærer mulighed for at udveksle erfaring og viden samt at 

etablere et videre samarbejde.  

 

 

 

Viften af tilbud er 

bredt sammensat, så vi 

kan vise hvad vi står 

for 

 

Alle lektioner er 

særligt tilrettelagt for 

elever på 8., 9. og 10. 

klassetrin 

 

Et besøg vil typisk vare 

1½ til 3 timer 

 

Hvordan tilmeldes 

klassen? Ved at 

kontakte: 

Kristina Dalgaard på 

tlf. 24 82 73 34 eller 

mail: da@nykgym.dk 

 

 

 

NYKØBING 
KATEDRALSKOLE 

Poul Martin Møllersvej 3 
4800 Nykøbing 

www.nykat-gym.dk 
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Matematikkens dag i gymnasiet 

 

 

Målet med forløbet: 

Matematik er er stærkt værktøj i mange fag. 

Matematik er et fag, hvor man bruger sit hoved til at undersøge tal og deres sammenhænge, men matematik er 

samtidig et stærkt værktøj i andre fag. Det er især de naturvidenskabelige fag, men også medicin, økonomi og 

samfundsvidenskab, der benytter sig af matematik 

Undervisningen i matematik har udviklet sig i en mere eksperimenterende og anvendelsesorienteret retning. 

IT-værktøjer er her et vigtigt hjælpemiddel til at undersøge og forstå matematiske begreber. I samarbejdet med 

andre fag kommer anvendelsesaspektet til fuld udfoldelse, men matematiks relation til virkeligheden er også 

vigtig, når der ikke samarbejdes med andre fag. En del af undervisningen på gymnasiet sker i projekter, hvor 

eleverne arbejder flere sammen om et matematisk problem. 

Beskrivelse af forløbet: 

Dette forløb vil målrettes mod netop den arbejdsform hvor eleverne arbejder og eksperimenterer flere sammen 

om et matematisk problem. Første del af forløbet vil være en introduktion til funktioner. Funktionsbegrebet er 

helt centralt i moderne matematik, og en stærk forståelse af begrebet er afgørende. Funktioner er 

omdrejningspunkt i mange samspil med andre fag, da funktioner ofte kommer i spil, når 

omverdensfænomener skal forstås, beskrives og behandles. Funktionsbegrebet er samtidig svært at lære, og 

elever tænker ofte blot på funktioner som symbolmanipulationer eller procedurer, hvilket giver dem 

problemer, når de skal repræsentere funktioner på forskellige måder. De algebraiske procedurer, der hører til 

funktionsbegrebet, vil derfor i undervisningen kobles til en generel forståelse af funktionsbegrebet, så eleverne 

hjælpes bedre til at løse mere komplekse problemstillinger med funktioner, samt fortolke meningsfuldt i 

forskellige kontekster, og samtidig sætte fokus på at tydeliggøre forskellen mellem en regneforskrift og en 

ligning, samt på at en funktion kan repræsenteres på flere måder. 

Konkret skal eleverne opnå kompetence til at håndtere virkelighedsnære problemstillinger og argumentere 

logisk, så de kan forholde sig kritisk til andres brug af matematik. 

Eleverne vil arbejde med at opnå indsigt i vigtigheden af at overveje og diskutere forudsætninger for en 

matematisk beskrivelse og vurdere pålidelighed af de resultater, der opnås gennem beskrivelsen. Dette gøres 

samtidig ved at se på eksempler på problemstillinger som stilles ved den mundtlige prøve i gymnasiet, som 

ligesom i grundskolen også består af en gruppedelsprøve. 

Varighed: 

Valgmulighed mellem 1½ time eller 3 timer. 
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Dans på gymnasiet  

 
Målet med forløbet:  
 
Fra improvisation til koreografi. 

Målet med forløbet er at give elever og lærere værktøjer til at arbejde med den ekspressive dans, for 

derigennem, via improvisation at blive i stand til at skabe egne koreografier. 

  

Beskrivelse af forløbet: 

 
I dette korte forløb arbejder vi med moderne dans og improvisation. Vi danser 1-2 koreografier og kobler den 

ene til improvisation og derefter anspores eleverne til at anvende improvisation i skabelsen af deres egne 

koreografier.  

I forløbet inddrages bevægelsesteoretikeren Rudolf Laban, for at give en teoretisk forståelses ramme.  Og der 

arbejdes kort med basal musikforståelse. 

Kurset er anvendelsesorienteret, og det forventes at elever og også gerne lærere deltager aktivt. 

 
Varighed: 

Valgmulighed mellem 1½ time eller 3 timer. 
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Retorik i faget dansk på gymnasiet  

 

Målet med forløbet: 

 

Mundtlig formidling: 

At turde tage ordet foran en forsamling. 

At bruge kropssprog, stemmen og sprogets virkemidler bevidst. 

At tale overbevisende så du bliver hørt 

Beskrivelse af forløbet: 

 

I dette forløb arbejder vi med mundtlig formidling. Vi træner stemmen og øver en overbevisende 

kropsholdning gennem små øvelser. Samtidig arbejder vi med små taler og træner den retoriske arbejdsproces 

fra ide til talepapir samt mundtlig fremførelse for de øvrige deltagere. 

Varighed:  

Valgmulighed mellem 1½ time eller 3 timer. 
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Fitnesstræning 

 

Målet med forløbet: 

At eleverne arbejder med træningskoncepter inden for styrketræning og konditionstræning. 

Beskrivelse af forløbet: 

Styrketræning: Eleverne følger et program, der sigter på at træne almen styrke. Øvelserne udføres i maskiner 

og med frie vægte og kropsvægt. Løfte-/bæreteknik. Gentagelser, sæt, belastning, intensitet. Der vil være 

mulighed for at udføre: Springtest, 1RM-test, f.eks. bænkpres og squat. 

Konditionstræning: Eleverne gennemfører en kortere seance på spinningcykler. Arbejdsintensitet registreres 

vha. af pulsur, og eleverne arbejder med pulszoner og Borgs skala. Der vil være mulighed for at måle blodtryk, 

kondital og fedtprocent. 

Kurset er anvendelsesorienteret, og det forventes, at elever og også gerne lærere deltager aktivt. 

Sted: 

Katedralskolens fitnessrum 

Varighed: 

Valgmulighed mellem 1½ time eller 3 timer. 
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Influencers på sociale medier 

 

Målet med forløbet: 

Forløbet undersøger forskellige influencers’ adfærd og rolle på sociale medier.  

Beskrivelse af forløbet: 

En influencer er en person, som har egenskaberne til at påvirke mange mennesker. En influencer tænker de 

sociale medier og/eller de traditionelle medier ind i en viralt formidlende proces, hvor målgruppen er de 

digitale indfødte, og hvor universet overvejende er visuelt og virtuelt. 

SMAC Agency & Hoppi managementbureau promoverer en række kendte danske influencers over for 

virksomheder. Den meste kendte profil er Kristine Sloth. Hun har ca. 800.000 følgere, og hun når ud til hver 

anden teenager. Hendes salær er 120.000 kr. for at uploade en video på Youtube og 27.000 kr. for et billede på 

Instagram. 

Sociale mediers tidslinje: Youtube, Facebook 2004, Twitter 2006, Instagram 2010, Snapchat 2013. 

Mobiltelefonen spiller en mere og mere central rolle. 

Eleverne er eksperter på emnet, og danskfaget giver en sproglig analytisk tilgang. 

Varighed: 

Valgmulighed mellem 1½ time eller 3 timer. 
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Informatik 

 

 

Målet med forløbet:  

Hvordan kan en række ideer om et spil omsættes til figurer, bevægelser, baggrunde, niveauer og algoritmer?! 

Et spil kunne fx være en version af Flappy Bird. 

Informatik er et meget bredt fag, hvor design af brugergrænseflader, hacking af computere, programmering af 

algoritmer, test af programmer og digital dannelse alle er emner, der er på spil. Med et af tidens buzzwords, så 

sætter informatik strøm til ”computational thinking”.  

Beskrivelse af forløbet: 

Vi skal starte med at få en ide til et computerspil, som vi omsætter til nogle tegninger med farveblyanter og 

papir. På baggrund af vores tegninger designer vi i et tegneprogram den første version af vores figurer og 

baggrunde til computerspillet. 

Det næste trin er, at vi skal omsætte vores ideer om bevægelser og niveauer til kode i Scratch 2, så vi faktisk får 

et computerspil, der virker, og som vi kan udfordre hinanden med. 

Det sidste trin er, at vi skal teste hinandens computerspil for, om de virker efter hensigten, og efter om de er 

brugervenlige. 

Alt dette bygger på, at der er strøm til vores computere med en masse små kredsløb, som i et vanvittigt tempo 

er tændte eller slukkede. Afslutningsvis tager vi et dyk ned i verdenen med 0 og 1. 

Varighed:  

1½ time eller 3 timer alt efter, hvor avancerede computerspillene skal være       
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Astronomi/fysik på gymnasiet 

 
Målet med forløbet:  
 
Målet med forløbet er at give eleverne en forståelse for hvilke informationer vi kan få fra stjerner, og hvordan 

vi kan sige noget om stjernens sammensætning og eventuelt planeter om stjernerne, kun ud fra lyset fra dem. 

  

Beskrivelse af forløbet: 

 
I dette forløb arbejder vi med stjerner og lys. Vi vil komme ind på lys, spektrum og spektral linjer, både 

emissions og absorptions linjer. 

Undervisningen vil være delt op i lidt teori om blandt andet Bohrs atom model og hvordan elektroner kan 

hoppe mellem skaller. Udover det vil der være nogen små øvelser, hvor eleverne skal kigge på forskellige 

spektrallamper, samt demonstrationsforsøg. 

 

Efterfølgende vil vi snakke om dopplereffekten og hvordan den blandt andet kan bruges til at finde 

exoplaneter, samt hvile andre metoder der bliver brugt til at finde exoplaneter. 

Yderligere kommer vi ind på hvordan lyset (i fremtiden) fra en planet giver mulighed for at sige om der er liv 

på planeten. 

Undervisningen kan tilrettelægges med mere eller mindre vægt på formler og udregninger 

 
Varighed: 

Valgmulighed mellem 2 time eller 3 timer, alt efter hvor meget der skal regnes. 
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Hvad skal vi i rummet? (Først klar efter jul) 

 
Målet med forløbet:  
 
Målet med forløbet er at tag en snak om hvad vi skal i rummet, hvad er planerne i fremtiden og hvordan man 

kan komme til Mars? 

  

Beskrivelse af forløbet: 

 
Vi vil tage en snak om -hvad vi skal i rummet? og -hvad rumforskningen kan bruges til? 

Vi vil snakke lidt om hvordan vi kan komme til Mars. 

Vi tager en tur til ISS med vores virtual reality briller. 

Forløbet vil afsluttes med en fremvisning i skolens observatorium  

 

Varighed: 

1½ time 
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Et sprogligt input fra gymnasiet…. 

Målet med forløbet:  
 

Målet med forløbet er at koncentrere os om morfologi (kendskab til ordklasser) og syntaks (sætningsanalyse) 

ved jeres besøg, men vi vil også komme ind på læringsstrategier, som er en anden ting, vi beskæftiger os med i 

Almen Sprogforståelse. Vi vil undersøge, hvordan netop du lærer bedst.  

Beskrivelse af forløbet: 

I gymnasiet vil du i løbet af grundforløbet (de første 3 måneder) stifte bekendtskab med forløbet: ”Almen 

Sprogforståelse”. I sprogfagene skal du både kunne udtrykke dig skriftligt og mundtligt. I fremmedsprogene 

lægger læreplanen vægt på sproglig ”fluency” ved den mundtlige prøve og udførligt kendskab og beherskelse af 

grammatik ved den skriftlige prøve. Almen sprogforståelses formål er at skabe et fælles fundament for eleverne 

inden den egentlige sprogundervisning går i gang.    

Det er svært at skrive og tale et andet sprog, hvis man aldrig har fået styr på den basale grammatiske viden fra 

grundskolen. Almen sprogforståelse samler op på meget af den viden og grammatik, du allerede har mødt i 

grundskolen. Du får styr på de latinske betegnelser for ordklasserne og ordklassernes karakteristika. Du lærer 

at finde de forskellige sætningsled i en sætning og foretage sætningsanalyse. Hvis ikke man kan analysere sig 

frem til de forskellige led i sætningen og skelne ordklasserne fra hinanden, vil man komme til at lave mange 

grammatiske fejl i sine afleveringer især i sprogfagene. Du kender sikkert alt for godt disse fejltyper: 

Manglende kongruens, forkert kasus, forkert køn, tal eller ledtype i fremmedsprogene. Og måske har du svært 

ved at sætte komma i danskfaget? 

Vi vil koncentrere os om morfologi (kendskab til ordklasser) og syntaks (sætningsanalyse) ved jeres besøg, men 

vi vil også komme ind på læringsstrategier, som er en anden ting, vi beskæftiger os med i Almen 

Sprogforståelse. Vi vil undersøge, hvordan netop du lærer bedst.  

 

Varighed: 

1½ time 
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Tilmelding 

 

Det vil også være muligt for den enkelte skole at ønske et fagområde som ikke er beskrevet i denne 

folder, blot skriv og ønsk. 

Den ansvarlige lærer eller skolelederen tilmelder en klasse ved at kontakte Kristina Steen Dalgaard på 

tlf. 24 82 73 34 eller pr. mail da@nykgym.dk med angivelse af: 

- Skolens navn: 

- Ansvarlig kontaktperson: 

- Undervisningstilbud: (ønsket kursus) 

- Deltagere: (antal elever og klassetrin) 

- Ønsket tidspunkt (uge, evt. dato) 

Bemærk frist for tilmelding: 8 uger før ønsket uge 

 

mailto:da@nykgym.dk
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FORMÅLET MED DETTE SAMARBEJDSTILBUD TIL GRUNDSKOLERNE I 
VORES OMRÅDE: 

Er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler og efterskoler omkring skiftet til 

ungdomsuddannelse. Samarbejde skal give lærere i grundskolen og i gymnasiet en større forståelse for 

hinandens elevgrupper og gerne på sigt i hinandens lærerplaner. Samt give eleverne i grundskolerne en 

fornemmelse af, hvad gymnasial undervisning er. Dette samarbejde adskiller sig fra det normale samarbejde 

brobygning samt intro ved, at lærerne fra grundskolen også deltager i samarbejdet, samt at der også i enkelte 

forløb vil være egne elever fra gymnasiet der medvirker i undervisningen. 

Formålet er at få gensidigt kendskab til og forståelse af læreplaner og didaktik på to niveauer, at lære og 

inspireres af hinanden, at skabe og fastholde elevernes interesse for faget, at fremme elevernes motivation i 

dels deres nuværende skolesystem og fremtidige og ikke mindst at lette overgangen/skiftet fra grundskolen til 

gymnasium. 

Det overordnede mål med samarbejdet er at udvikle en mere sammenhængende og anvendelsesorienteret 

forståelse for både lærer og elever på de to uddannelsesniveauer.  

 

 


