
 

Rammeplan forår 2019 

Uge 1 og 2 

Vi har opstartsuger i alle fag disse uger – afsluttende med fælles brainstorm til rammeplanen 

Uge 3, 5 og 6 

””Denne dag, et liv” – det betyder, at vi skal bruge denne dag, som om vi kun havde 
den. Vi skal tage vare på hvert eneste øjeblik og mærke, at vi virkelig lever” 

Dansk Vi læser en biografi for børn om Astrid Lindgrens liv og øver os på at gengive 
hovedindholdet i en tekst og sætter det læste i relation til tekstens og vores 
egen samtid. Derudover ser vi nærmere på Pippis styrker og egne styrker. Vi 
arbejder med personkarakteristik, læs og forstå øvelser samt grammatiske 
øvelser.  

Matematik Vi beskæftiger os med Pippis liv og dem omkring hende og derudfra laver vi 
vores egen Pippi-regnehistoriebog med fokus på de 4 regningsarter og 
hvordan de bedst muligt bruges. 

Engelsk  Pippi på engelsk. Hvordan lyder Pippi på engelsk? Vi lytter, skriver og 
fremfører en historie om Pippi på engelsk.  
Vi arbejder med tillægsord i grammatik, som beskriver Pippi og hendes 
hverdag. 

Tysk Pippis Alltag und Leben. Vi øver fraser, der kan beskrive Pippis hverdag og liv.  

Natur/teknik Pippi og Astrid Lindgrens liv foregår i Sverige, derfor undersøger vi Sverige i 
dybden med en rapport om landet. 

Billedkunst Vi ser på illustrationer til Astrid Lindgrens historier og øver forskellige 
tegneteknikker som skravering og blindtegning. 

Idræt Med livet som indsats – jorden er giftig! Pippi kravler rundt på alle møblerne, 
så det skal vi også!  Vi skal spille og lege lege, hvor man dør. Hvad skal der 
ske, når man dør i spil? 
Derudover skal vi prøve at blive lige så stærke som Pippi med en god omgang 
crossfit! 

Musik Vi drager ”til havs med solfyllda segel” spiller og synger os ind på det svenske 
musikliv.  

Kulturfag Vi lærer om svensk historie og kultur og sammenligner det med Danmark. 

Uge 4: Projektuge 
Forældremøde: d. 5. februar kl. 19-21 
Mandag d. 28. januar: Fagdag i engelsk med Mg1 (8.00-13.30) 

Uge 7: VINTERFERIE 

Uge 8, 9, 10 og 11 

”Vi lekte och lekte och lekte, så det var underligt, att vi inte lekte ihjäl oss!” 

Dansk Vi leger med ord, går på ordfinderjagt og tilføjer nye ord til vores Pippi-
ordbog, som tog form i opstartsdagene. Astrid legede med sproget og med 
citater. Hvilke citater, ordsprog osv.  kender vi fra det danske sprog og kan vi 
vende dem på hovedet og give dem en ny betydning? 



 

Vi skal producere egne citater og ordsprog.  
Derudover skal vi lege med det svenske sprog. 

Matematik Vi vil lege matematikken ind med forskellige værksteder, hvor vi vil fordybe 
os i bl.a. tabeller, regnearter, hovedregning, potensregning, mundtlig 
matematik, koordinatsystem, ligninger osv. på allerbedste Pippi-manér. Vi vil 
forholde os til matematik – hvor meget fylder en liter og hvor lang tid er et 
minut. 

Engelsk  Let’s play circus! Vi skal lytte og læse om unge, modige cirkusartister og 
Daredevils. Vi forstiller os, at vi interviewer dem. Vi skal selv lege 
cirkusartister og TV-kommentatorer på vores cirkusshow.  
Grammatisk vil vi arbejde med bøjning af uregelmæssige og regelmæssige 
verber.  

Tysk Sprog og grammatiklege med verberne SEIN und HABEN 

Natur/teknik I ”Pippi stikker af” leger børnene med ”Karlsens klister”. Vi fremstiller 
Karlsens klister og leger med andre naturfaglige forsøg.  

Billedkunst Vi laver eksperimenterende billedkunst og hører om Asger Jorn og Cobra 
malerne 

Idræt Er det svært at score i basketball? Træt af aldrig at få bolden til fodbold, 
hvorfor ikke lave helt om på spillets regler? Ud fra spilhjulet eksperimenterer 
vi med bold, bane, deltagere, regler, mål osv.  når vi skal lave vores egne 
spil/lege. 

Musik Vi udbygger vores viden om genre i musikken og eksperimenterer med 
gængse genrekonventioner.  

Kulturfag Vi lærer om svensk historie og kultur og sammenligner det med Danmark. 

Mandag d. 4. februar: Fastelavn kl. 8.00-11.40 
Tirsdag d. 26. februar: Fagdag i dansk med Mg1 (8.00-13.30) 

Uge 12, 13, 14 og 15 

”Det var godt at være barn på Näs og at være barn af Samuel August og Hanna (…) vi 
havde to ting, som gjorde vores barndom til det, den var – tryghed og frihed” 

Dansk Vi skal lave billedbiografier med temaet barndom og opvækst inspireret af 
Lindgrens biografier samt billedromaner. 

Matematik Det er også godt at være barn på friskolen – her må man nemlig lave 
brugerundersøgelse og diagrammer på papir og på PC. 

Engelsk  Childhood and friendship. 
Pippi bliver Tommy og Annikas bedste ven. Hvad er en ven og skal det være 
et andet menneske? Vi læser om og ser forskellige former for venskab. Vi 
inddrager internettet og lærer om færden på de sociale medier. 
Grammatisk arbejder vi med navneord på forskellig vis. 

Tysk Vi udarbejder vores egen tegneserie over vores barndom og skriver replikker 
til tegneboblerne.  

Natur/teknik Affald som problem og ressource. Vi lærer om affald og brugen af det. Vi 
befrier naturen for en masse skrald og laver skraldekunst af det indsamlede 
materiale. 

Billedkunst Vi vil arbejde med ler og skaber nogle af Astrid Lindgrens figurer. 

Idræt Opdelt forløb.  
- Inde-bandy er en af Sveriges største sportsgrene. Det betyder floorball, og 
det skal vi selvfølgelig spille. Vi har fokus på teamspirit og sammenspil. 



 

- Barndomslege. Vi skal undersøge, hvad mor og far legede, da de var små og 
selvfølgelig afprøve dem. Holder disse lege endnu, hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvilke ændringer kan vi eventuelt lave, så de bliver tidssvarende? 

Musik Lydmontage til barndomsbiografi.  

Kulturfag Viden om svensk sprog og kultur med fokus på barndom og skoleliv i Sverige.  

Onsdag d. 20. marts: Med skolen i biografen – Fannys rejse (hold 5 sammen med hold 6) 
Onsdag d. 27. marts – torsdag d. 28. marts: Besøgsdage 
Fredag d. 5. april: Fagdag i naturfag med Mg1 (8.00-13.30) 

Uge 16: PÅSKEFERIE 

Uge 17: SKOLENS FØDSELSDAGSUGE (Lørdag d. 27. april er en skoledag) 

Uge 18, 19, 20, 21 

”Hvis nogen spørger mig, hvad jeg husker fra barndommen,  
er min første tanke ikke menneskene. Det er naturen” 

Dansk Ronja Røverdatter går, som Astrid Lindgren, i et med naturen, når hun bevæger 
sig rundt i Mattisskoven, hvor hun bl.a. møder Rumpenisserne. Vi arbejder med 
Ronja Røverdatter, som fantastisk fortælling, hvor vi bl.a. undersøger det 
overnaturlige, personernes motiver og konflikter og sammenholder egen 
tolkning af disse med andres tolkning.   

Matematik Hvordan finder man rumfanget af en træstub? Hvor stort er omkredsen af et 
blad? Hvor stort er arealet af Digterparken? Vi arbejder med figurer (både 
rummelige og plane), geometri, areal, omkreds og rumfang med udgangspunkt i 
naturen. 

Engelsk  Superheroes. Pippi er lidt af en superhelt. Vi skal arbejde med andre superhelte 
– måske nogle naturlige helte og måske nogle overnaturlige helte.  
Grammatisk arbejder vi med bøjning af tillægsord og modsætninger. 

Tysk Vi vil arbejde med Wortschatz  - Natur (Vokabeltraining) 

Natur/teknik Vi arbejder med Mattisskoven, hvor vi vil tage på tur i det fri og undersøge bl.a 
blade, fotosyntese og dyr.  

Billedkunst Vi laver landart og hører om kunstneren Andy Goldsworthy 

Idræt Det er naturligt for mennesket at bevæge sig og vi gør det hver eneste dag. Vi 
prøver kræfter med natur-fitness og parkour.  

Musik Musik i naturen. Vi pifter i græs, laver trompeter af mælkebøtter, rytmepinde, 
stomp og dans i naturen.  

Kulturfag Viden om Sverige med fokus på naturens ressourcer og Sveriges råstoffer. 

Lørdag d. 11. maj: Arbejdsdag for Mg2 
Mandag d. 27. maj – onsdag d. 29. maj: FÆLLESLEJR 
Uge 21: Hold 5 laver individuelt projekt 

Uge 23, 24, 25 og 26 

”Alt stort, som er sket i verden, skete først i nogens fantasi” 

Dansk Astrid Lindgrens fantasi har åbnet op for helt særlige universer hos hendes 
læsere. Vi arbejder med tekst og filmuddrag af forskellige store Lindgren-værker 
og lader fantasien få frit løb. 

Matematik Hvor mange bøger skrev Astrid Lindgren? Hvor stor en brøkdel af dem var Pippi-
bøger? Hvor mange af bøgerne blev aldrig rigtig til noget? Vi vil arbejde med 
brøker og herunder også få viden om at forkorte og forlænge dem, samt lægge 
dem sammen og trække fra. 

Engelsk  Fantasy er en litterær genre, hvor fantasien virkelig kommer i spil både hos 
forfatter og læser. Vi læser fantasy og bruger fantasien på engelsk.  



 

    

  

Derudover laver vi en svensk-dansk-tysk-engelsk ordbog. 

Tysk Lesen und übersetzen. Vi læser og oversætter uddrag af Astrid Lindgrens 
fantastiske samling.  
Derudover laver vi en svensk-dansk-tysk-engelsk ordbog 

Natur/teknik Livscyklusser. Hvordan er livet opstået og hvad sker der, når det slutter? Vi laver 
forsøg med organisk materiale og følger nedbrydningsprocessen.  

Billedkunst Vi arbejder med collage og decollage og laver en udstilling. 

Idræt Asfalten er vores ven – vi laver streetsport i alle afskygninger. Basket, hip-hop, 
streetfodbold mv. 

Musik Musikalsk skaben, improvisation og sammenspil.  

Kulturfag Opsamlingsmodul på forårets emne. Vi fletter trådene sammen om hele Pippi 
emnet. 

Vi laver i dette forløb en omvendt dag – dato kendes ikke endnu  
D. 12. juni kl. 17.00/17.30: Afslutning 

 



 

 
 

Beskrivelser af uge- og fagrutiner 
Dansk 
Danskmodulerne er delt op i basisdansk og emnedansk.  
I basismodulet om torsdagen arbejdes i basismaterialet Pirana, hvor grammatik og skriftlige opgaver bliver 
trænet. Der suppleres med andet grammatisk materiale.  
I emnedanskmodulet får børnene hver uge et opgavesæt med emnerelaterede tekster, opgaver og 
aktiviteter. Ud fra teksten hentes staveordene, som skal øves til den efterfølgende mandag. 
Ugelog om fredagen anvendes som arbejdsredskab, hvor ugens forløb repeteres og evalueres. Børnene 
reflekterer over egen læring.  
Vi arbejder sideløbende med skrivesæt, hvor bogstaver og sammenhængende skrift jævnligt trænes. 

Morgenlæsebånd 
Vi læser hver morgen i 20-25 minutter. Børnene vælger selv en bog i MG2 biblioteket eller har en bog med 
fra biblioteket eller derhjemmefra. 
I dette halvår vil vi også arbejde med Frontread, som er et redskab, som gerne skulle øge børnenes 
læsehastighed og hjælpe børnene til at blive effektive læsere. Dette vil vi indimellem supplere med i den 
ugentlige læsning heroppe. 
Den daglige læsning varierer mellem faglæsning og skønlitterær læsning, alene eller som makkerlæsning. 
Derudover forventes det, at der læses derhjemme. 
Hensigten med læsebånd: 

- Udvikling af læselyst 
- Tid og rum til fordybelse 
- Kende til og beherske forskellige læseteknikker og metoder (herunder nærlæsning, 

orienteringslæsning, skimming, FARAO, Coorperative læsning m.m.) 
- Læsehastighedstræning 
- Kende til og beherske forskellige læsestrategier 
- Læse på tværs af fag 
- Læsning på, bag og mellem linjerne 

Projekt 
Børnene tager hul på at udarbejde en problemformulering og skal selv planlægge arbejdsforløbet. Der 
arbejdes med følgende punkter: 

- Igangsættelse og målsætning 
- Øget fokus på præ-jektet 
- Proces 
- Vejledning og understøttelse 
- Præsentation 
- Feedback 
- Evaluering 

Matematik 
Børnene bygger videre på deres forskellige matematikrelevante erfaringer, bl.a. ved at engagere sig i 
undersøgelser, opgaver og spil, hvor der arbejdes både mundtligt og skriftligt. I de enkelte 
undervisningsforløb ses tydelige lærings – og vidensmål fra de nye fællesmål. 



 

Overordnet for matematikken gælder, at børnene skal lære at kunne kommunikere erfaringer og 
løsningsmetoder/-forslag. 
  
Emnematematik: Der vil blive udarbejdet kompendier, hvor udgangspunktet tages i vores halvårsemne. 
Matematikken kan være tekstbaseret, og relaterer til emnet, så børnene lærer at gennemskue en tekst og 
finde de relevante oplysninger. Derudover skal de selv finde de relevante regningsarter og opstille 
stykkerne, så de er let forståelige og læselige. Hertil bruges deres matematikhæfte. 
  
Der arbejdes sideløbende med basis-matematik. De fire regningsarter trænes og holdes hver uge ved lige. 

Micro:bit 
Teknologi og kodning bliver en større og større del af vores (og især børnenes) hverdag og derfor skal vi 
lærer at navigere i dette inferno. På hold 4 er vi med i DR´s forløb med Micro:bit i skolen og skal i dette 
modul hver uge arbejde med hver vores Micro:bit. Det er et lille kodningsapparat, som er et eksempel på 
en teknologi, der er let at komme i gang med, men som samtidig giver mulighed for avanceret brug. Så her 
er det en nødvendighed, at børnene har en computer med hver gang.  

Engelsk 

Vi har engelsk to gange om ugen, mandag og onsdag/torsdag. 

Om mandagen har hold 4 og hold 5 engelsk sammen, hvor vi arbejder med emnerelateret materiale, som 

passer til vores overordnede emne. Herigennem får børnene indsigt i kultur og samfundsforhold, så de 

bliver i stand til at sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med deres egen hverdag.  

Undervisningen vil bygge på indlæring af de kommunikative kompetencer – både skriftligt og mundtligt. Vi 

har fokus på at arbejde i grupper og makkerpar på tværs af holdene. Et af målene med undervisningen er, 

at børnene får opbygget en sproglig selvtillid, som gør dem i stand, til at turde tale engelsk med og foran 

resten af holdet.  

Vi arbejder i tiltagende grad med, at børnene udtrykker sig mundtligt på engelsk vha. små fremlæggelser 
både af individuel karakter og gruppebaserede.  
Som en integreret del af undervisningen vil vi bruge sange, quiz og byt, dialoger og bevægelseslege, for at 
børnene får styrket mundtligheden i fællesskabet og for at udvikle børnenes ordforråd.  
Om onsdagen/torsdagen arbejder vi på det enkelte hold. Vi arbejder med engelsk grammatik, 

skriveøvelser samt forskellige aktiviteter hvor vi styrker børnenes ordforråd og evne til at skabe 

sætningskonstruktioner. Aktiviteterne vil skiftevis være fælles, i grupper og individuelle.  

 
Hold 4 (onsdag): 
I engelsk på hold 4 arbejder vi bl.a. ud fra engelskbogen: ’Let’s Do It – Step Two’, suppleret med andre 
grammatiske ark og øvelser.  
 
Hold 5 (torsdag): 
I engelsk på hold 5 arbejder vi bl.a. ud fra engelskbogen: ’Let’s Do It – Step Three’, suppleret med andre 
grammatiske ark og øvelser.  
  
På begge hold vil vi gøre brug af IT i undervisningen, og vil bl.a. arbejde med: 

- http://engelsk4-6.gyldendal.dk 
- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/  

http://engelsk4-6.gyldendal.dk/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/


 

- http://inenglishplease.dk/  

Tysk 
Her er nøgleord for indlæring af de kommunikative kompetencer (skriftligt og mundtligt): rim, remser, spil, 
leg, sang, musik og bevægelse. Aktiviteterne vil skiftevis være fælles og individuelle. Det er vores mål, at 
børnene får opbygget en sproglig selvtillid, så de lige fra starten kan og tør tale tysk. Børnene skal lære at 
kommunikere på tysk, mundtligt og skriftligt, om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog. Her vil 
vi arbejde med spørge- og svarteknikker. Fx wer, wie, wo, was og wann. Vi skal lære at bruge spørgsmålet 
som udgangspunkt for eget svar. Børnene skal endvidere præsenteres for den tyske kultur og 
sammenligne denne med egen kultur (kultur og samfund). 
 
 

Natur/teknik 
Natur/teknik er en vekslen mellem praktiske øvelser og forsøg med en supplering af fagtekster med fakta 
og fagbegreber. Det gælder om at kombinere egne erfaringer og oplevelser fra nære omgivelser med 
hændelser og sammenhænge i den fjerne omverden, samt at have fokus på menneskets samspil med 
naturen. Der lægges vægt på, at børnene får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. 

Idræt 
I idrætsundervisningen vil vi hovedsageligt lægge vægt på den legende tilgang til faget og endvidere 
tillægges det forpligtende fællesskab stor betydning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og 
kvaliteter prioriteres højt. Børnene skal lære at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. Der 
fokuseres på, at børnene skal opnå en indsigt i det fællesskab og de særlige samarbejdsformer, der gør 
arbejdet med idræt unikt. Der lægges vægt på opnåelse af en erfaring med og forståelse for, at idræt kan 
dyrkes på forskellige måder i forskellige sociale kontekster. Der vil blive brugt tid på at opbygge elevernes 
viden og indsigt i idrætslige aktiviteter, fx leg, dans og opvarmning, samt opøve børnenes færdigheder i 
idrætsspecifikke aktiviteter. 
Børnene skal indtil påskeferien have tøj med til både indendørs brug og herefter til både indendørs og 
udendørs aktivitet. Derudover medbringer de et håndklæde til det efterfølgende bad, som vi prioriterer 
højt under overskriften en ”Sund kropskultur.”  

Musik 
Musikundervisningen vil indeholde elementer af musikfagets 3 grundpiller; Musikalsk udøvelse, musikalsk 
skaben samt musikforståelse.   
Musikundervisningen vil oftest tage sit afsæt i en eller flere fællessange. Derudover består repertoiret af 
nye og ældre danske sange samt sange på engelsk eller sange knyttet til forskellige årstider og højtider. 
Korarrangementer vil fortrinsvist være inkluderet i et sammenspilsarrangement. Ofte vil adskillelsen 
mellem korarbejde, sammenspil og kropsliggørelse af musikken forsvinde og integreres i den enkelte 
aktivitet. 

Kulturfag [Historie, samfundsfag og aktuelt] 
Kulturfag er det historiske overblik, den samfundsfaglige vinkel på undervisningen og ugens nyheder.  
Vi arbejder med en historisk forståelse i en kronologisk sammenhæng med emnet. Vi tager historien 
under lup og prøver at forstå vores eget og andres samfund. Gennem filmklip, dramatiseringer, tegning, 
læsning og lytning vil vi opleve historien og samfundet og gøre den visuel og vedkommende.  
Derudover ser vi på ugens nyheder oplevet i børnehøjde. Børnene anspores til at holde øjne og ører åbne, 
så de i gruppen kan orientere om ugens begivenheder i ind- og udland.   
Emnerne belyses efterfølgende og der lægges op til diskussion. 

Billedkunst 
I faget billedkunst skal børnene lære at producere og analysere billeder. Billeder dækker over 

http://inenglishplease.dk/


 

menneskeskabte visuelle forekomster fx tegninger, modeller, malerier, fotos, internettet, skulpturer, 
arkitektur og vores visuelle omgivelser generelt.  
Børnene skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- 
og udtryksmiddel. 
Billedkunst er et kunstnerisk-æstetisk fag, hvor børnene giver visuelt udtryk for oplevelser, holdninger, 
følelser og fantasier og opnår dermed en erkendelse af sig selv og en forståelse af omverdenen. 

 


