
Mg 2 Rammeplan forår 2020 

Uge 2 

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

Uge 3, 4, 5 og 6 

”Det gode liv” 
 

Dansk Verdensmålene handler grundlæggende om, at vi skal skabe det gode liv for og med 
hinanden, dyrene og naturen. Mål 3: Sundhed og trivsel sætter fokus på dettes 
betydning for at skabe et godt liv.  
I forløbet skal vi arbejde med det gode liv. Vi skal samtale, dele og danne vores egne 
meninger. Vi skal blive klogere på, hvad et godt liv indeholder socialt, fysisk og 
psykisk både for os selv og for andre børn i andre lande. Særligt ser vi nærmere på 
venskaber og drømme, og på hvordan vi kommunikerer med hinanden. Vi øver os i 
at læse og skrive fagtekster. 

Matematik Vi lægger i matematik ud med at arbejde med forskellige regnestrategier for plus, 
minus, gange og division. Igennem filmproduktioner og andre udfoldelsesmetoder 
vil vi kigge på den måde vi arbejder med tallene på, når vi regner. I uge 6 løber Det 
store Mg2 Bingo-Bankospil af stablen. 

Engelsk  Det gode liv for mig, dig og børn i andre lande. Det handler om ligeværd og plads til 
forskellighed. Vi skal lære om følelser og venskaber- både offline og online. Vi skal 
samtale, dele og danne vores egne meninger. 
Vi skal arbejde med ordforråd indenfor følelser, venskab og trivsel.  
I forløbet skal vi især samtale, lege med og lære nye ord, men der vil også løbende 
være små skriveopgaver, som sætter fokus på sproglig korrekthed - altså at I skriver 
rigtige engelske ord og sætninger. 

Natur/teknik Det gode liv har historisk og naturvidenskabeligt været forbundet med elektriciteten 

og den udvikling den har medført. Vi arbejder med enkle kredsløbsopgaver og ser på 

hvordan elektriciteten har betydning for samfundets udvikling. Vi laver derudover et 

samskabelsesprojekt med pædagoguddannelsen på VIA omhandlende ‘Dit og mit 

Viborg - gør du noget?’ 

Billedkunst Hvordan ser min drømmebolig ud? Vi arbejder med forskellige tegneteknikker.  
Børnene bygger herefter rumlige modeller af fremtidens huse. 

Idræt Vi spiller badminton på mange måder. Vi øver os i teknikker, serv, netspil og samspil 
på banen. Derudover arbejder vi efter Spilhjulet og laver vores egne spil og lege. 

Musik Vi spiller og synger sange om: Det fælles gode liv. 

Historie Det gode liv i Danmark er historisk betinget. Vi dykker ned i specifikke tidsperioder 
og hændelser, der har haft betydning for, hvordan vores samfund ser ud på. Vi 



undersøger tilblivelsen af FN og snakker om betydningen for Danmark ved at være 
med i den internationale klub.   

Uge 6 
Vi sætter fokus på trivsel - både online og offline - og tager pulsen på at være barn, 
ven og kammerat i Mg2 i 2020. I samarbejde med SSP vil vi tale med børnene om 
deres mobil og medievaner.  

Besøg af SSP Louise d. 3. februar 
Forældremøde med deltagelse af SSP: d. 5. februar kl. 19-21 

Uge 7: VINTERFERIE 

Uge 8, 9, 10 og 11 

Lige - Ulige 
Ulighed, fattigdom, fairness 
Dansk Vi arbejder med tekster og kortfilm, som i øjenhøjde med børnene behandler emner 

om mobning, uretfærdighed, ulighed og det at være eller føle sig anderledes. Vi 
retter et særligt fokus på litteratur, opgaver og film, som særligt understøtter 
verdensmålet reducering af ulighed i verden. 

Matematik Arbejdet med statistik er vigtigt for at kunne begribe vores leveforhold 
sammenlignet med børn i andre dele af verden. Gennem eksemplariske opgaver vil 
vi arbejde med fx størsteværdi/mindsteværdien, gennemsnittet mv. Vi skal lære at 
aflæse diagrammer og vurdere chancen og sandsynlighed for succes og fiasko.  

Engelsk  Et helt konkret forslag fra flere af børnene var, at vi bygger en slumby. I engelsk i 
dette forløb vil vi arbejde med Storylinemetoden. Vi skal opbygge og beskrive 
karakterer, familier og miljøer i et slumkvarter. Børnene skal forholde sig til små 
dilemmaer og udfordringer undervejs, samt løbende fremlægge deres dag. 

Natur/teknik Vi skal indhente viden om nogle af verdens forskellige befolkningsgrupper – og 

prøve at blive klogere på geografiske og demografiske forhold. Vi skal lære om 

verdensdelene og deres karakteristika – herunder klimazoner og plantebælter, 

ørkner og regnskove. 

Billedkunst Vi laver kunst af genbrugsmaterialer og laver miniature installationer der overrasker 
beskueren. 

Idræt Gymnastik, spring og bevægelse i fokus i denne periode. 

Musik Vi tager et musikalsk udgangspunkt i “Sange til verden”, skrevet som inspiration til 
verdensmålene. 

Historie I gamle dage i Danmark var børn en vigtig arbejdskraft i byerne og på landet. De 
forhold som nogle af verdens børn lider under, har også været dagligdag i Danmark. 
Ligheden/uligheden i Danmark er derfor temaet i historie, hvor mange historiske 
begivenheder og perioder kan fortælle om børn og voksnes forhold.  

Mandag d. 24. februar: Fastelavn kl. 8.00-11.40 

Uge 12: Projektuge 
Alle fag 

 Børnene tager hul på det vigtige arbejde med projektarbejdet. Ud fra 

verdensmålene vil vi sammen med børnene finde et overordnet emne at 

arbejde ud fra. Vi vil have fokus på at børnene lærer at arbejde i proces – at alt 

ikke kan ske på en gang, og at tingene skal gøres færdigt. Vi slutter projektugen 

af med at fremlægge projekterne for hinanden.  



Der er idræt onsdag i 4. modul som vanligt. 

 
Uge 13 og 14  

MAKER 

Dansk 
Natur/teknik 
Matematik 
Tysk 
Engelsk 

I forløbet MAKER er processen og produktet i fokus. Igennem innovative processer 
skal vi finde på og udvikle gode idéer. Vi får på skolen besøg af Bygge-boxen, som er 
et rullende værksted, der kan hjælpe os til at bygge vores gode idéer op. Udover de 
fysiske byggeprojekter skal vi i grupper arbejde med produktion af film, posters og 
præsentationer af vores produkt. 

Billedkunst Vi arbejder med akvarelfarver og hører om Emil Nolde. 

Idræt Uge 13 er aflyst pga. Besøgsdag 
Uge 14: Samspil og teamroller på banen. 

Musik Vi arbejder med vores eget musikalske udtryk. 

Mandag d. 22. marts – fremlæggelser + projektafrunding  
Onsdag d. 24. marts – torsdag d. 25. marts: Besøgsdage 
Uge 13 og 14: Besøg af Byggebox 

Uge 15: PÅSKEFERIE 

Uge 16: SKOLENS FØDSELSDAGSUGE (Lørdag d. 18. april er en skoledag) 

Uge 17, 18, 19, 20 

En verden af liv 

Dansk Naturen er også at finde i kunsten. Der er mange eksempler på, hvordan 
billeder fortæller historier og taler til os, der kigger på billedet. Vi skal kigge på 
og undersøge forskellige billeder og tekster, der fortæller om naturen. Hvilken 
stemning kommer man i? Hvad vil billedet fortælle? Hvem vil fortælle noget?  
Vi stiller skarpt på de statiske billeders særlige billedsprog, og vi vil også selv 
producere billeder og præsentere dem ved hjælp af digitale værktøjer. 
Derudover skal vi besøge den fine kunstsamling på Skovgaardmuseet i Viborg. 

Matematik Verden er mangfoldig og fuld af liv. Ved brug af matematikken har vi mulighed 
for at forenkle verden i modeller og tal. I dette emne udvider vi vores 
talkendskab og fordyber os i brøker, decimaltal og procent. Ved brug af 
beregninger og illustrationer sætter vi tal på verden og bruger vores 
beregninger til at sammenligne Danmark med andre lande i verden. 
Derudover vil vi tegne vores klode ned på papir, i en forenklet form, og arbejder 
med cirklens matematik. Vi skal undersøge cirklens radius, diameter, omkreds 
mm. 

Engelsk  En stor del af børnenes brainstorm handlede om at blive klogere på jordens 
dyreliv, så det er hvad vi vil dykke ned i denne periode. 
Mål 14 og 15 i verdensmålene omhandler lige præcis livet i havet og livet på 
land. Vi vil læse små tekster og se film om dyreliv og hvordan vi kan hjælpe med 
at passe på det.  



Natur/teknik Vi skal opnå viden om fotosyntese og lave små planteforsøg. Vi skal undersøge 

og gå på opdagelse i plante- og dyrelivet i nærområdet - så vi i børnehøjde kan 

forsøge at forholde os til en naturfaglig vinkel på verdensmålet: Livet på jorden. 

Billedkunst Vi vil arbejde med Landart og lave stedsrelateret kunst af de materialer, vi 
finder i naturen. Børnene ser Andy Golsdworthys kunst. 

Idræt Naturen åbner op for mange bevægelsesformer, både frie og mere klassiske. Vi 
vil afprøve vores evner i enkelte atletikdiscipliner og krydre det med 
orienteringsløb. 

Musik Vi synger og spiller sange, som har fokus på liv, energi og livsglæde. 

Historie Vi arbejder med undertemaet: En verden af liv - i et historisk perspektiv. Vi 
bliver nysgerrige på en eller måske flere af fortællingerne om de store 
opdagelsesrejsende. Vi følger den opdagelsesrejsende - på vejen mod målet, 
mod det ukendte – det nye. Til en verden af (nyt) liv. 

Uge 21: Mandag d. 18. maj – onsdag d. 20. maj: FÆLLESLEJR 
Uge 22, 23 og 24 

Basisuger 
Dansk I denne periode vil vi arbejde med en roman, som vi læser i fællesskab og dykke 

ned i litteraturarbejde, forfatterskab og tema.  

Matematik Vi vil i denne periode arbejde med verdensmål 1: afskaf fattigdom. Med 
fagfagligt fokus på rumfang og omskrivninger af forskellige måleenheder skaber 
vi et suppekøkken, som kan brødføde folk i vores nærmiljø. Vi skal i køkkenet og 
arbejde både teoretisk med opskrifter og praktisk med madlavning. 

Engelsk  Temaet Wild World åbner op for både naturkatastrofer, et liv på grænsen og 
alle de mange muligheder, der er i den store verden. Vi læser små tekster og 
præsenterer dem på forskellig vis. 

Natur/teknik De er alle vegne, de små krible-krable dyr. Insekter, sommerfugle, biller og 
larver. For at stoppe sulten på verdensplan er det endda en anbefaling, at vi 
begynder at spise flere insekter. Nogle er bare irriterede over de små kryb. Vi vil 
undersøge forskellige insekter og spindlere og forsøge at holde dem i terrarier, 
for at følge deres udvikling.  

Billedkunst Her vil vi arbejde med collageteknikker og forskellige måder at bygge et billede 
op på. 

Idræt Vi gør klar til Sportspraktikdag og øver os i det fokus der er for dagen i år. 

Musik Vi synger og spiller musik fra året der gik. 

Historie Vi arbejder med: “Historien på mit sted”. Vi ser og fordyber os i historiske 

navne, steder og bygninger i nærområdet og arbejder med synliggørelse af 

udvalgte historiske steder. 

D. 26. Maj: Søndersøløb for Hold 4 
D. 4. juni: Sportspraktikdag for Hold 5 
D. 10. juni kl. 17.30-21: Afslutningsaften 

Uge 25 og 26 

Vi afslutter halvåret med faglig opsamling på det, vi ikke nåede efter en evaluering og laver små 
ekskursioner, fx til Borgvold, Digterparken mv. 

 



Beskrivelser af uge- og fagrutiner 
Digital mediestrategi 

En løbende snak med børnene om brugen af telefoner og skærme i undervisningen og i fritiden.  

Aftaler om brugen laves i samarbejde med børnene og tages jævnligt op, hvis der opstår et behov. 

Desuden italesættes brugen af medier med forældrene til forældremødet.   

Dansk 

Danskmodulerne er delt op i basisdansk og emnedansk.  

I basismodulet om mandagen arbejdes i basismaterialet STAV, hvor grammatik, skriftsprog og skriftlige 

opgaver bliver trænet. Der suppleres med andet grammatisk materiale bl.a. individuelle målrettede 

opgaver på grammatip.dk. I basisdansk ligger også staveordstræning/diktat. 

Vi arbejder sideløbende med skrivesæt, hvor bogstaver og sammenhængende skrift jævnligt trænes. 

 

I emnedanskmodulet får børnene hver uge et opgavesæt med emnerelaterede tekster, opgaver og 

aktiviteter. Her er litteraturforståelse, sprog og genrer i fokus. 

Ugelog om fredagen anvendes som arbejdsredskab, hvor ugens forløb repeteres og evalueres. Børnene 

reflekterer over egen læring.  

Computeren er et vigtigt arbejdsredskab, som vi kommer til at benytte meget i undervisningen. Det 

gælder i alle fag. I dansk vil vi særligt arbejde med multimodale tekster og medier generelt.  

For at give børnene en god opstart med computeren, har vi i år valgt at undervise i faget Mediedansk, 

som holdet har hver anden uge. Her vil vi guide dem i brug af forskellige programmer, lære dem 

redskaber og med tiden producere diverse multimodale produkter såsom film, plakater og podcast. 

 

 

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. 

Den daglige læsning varierer mellem faglæsning og skønlitterær læsning, alene eller som makkerlæsning. 

Derudover forventes det, at der læses derhjemme hver dag. 

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 

Vi vil supplere morgenlæsebåndet med at træne spændvidde, læsetræningshastighed og overblik 

igennem redskabet Frontread.  

Projekt 

Børnene tager hul på at udarbejde en problemformulering og skal selv planlægge arbejdsforløbet. Der 

arbejdes med følgende punkter: 

- Igangsættelse og målsætning 
- Fokus på præ-jektet = Tiden inden projektet går i gang. 
- 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: Eleverne arbejde i forskellige undersøgelseslandskaber, hvor der vil blive en 

vekselvirkning imellem mundtlige opgaver, skriftlige opgaver, samt digitale opgaver. 

Matematikplatformene vil være OneNote samt Emat og Matematikfessor. Disse platforme vil løbende 

blive suppleret med enkelte hands-on kopier. 

 

It i matematikundervisningen vil blive præsenteret på flere forskellige plan. Undervisningen vil tage 

udgangspunkt i forskellige platforme samt Excel (regneark) og Geogebra (geometrisk tegneprogram). 

  

Der arbejdes, hver dag, sideløbende med basis-matematik. Færdighedstræningen vil tage form af 7 min. 

Emat. som er et intensivt “matematikbånd”, som ligger i starten af timen, hvor bl.a. de fire regningsarter 

bliver trænet. 

Afleveringsopgaverne vil fungere som træning og fastholdelse af indlært stof, samt opgaver der kræver 

fordybelse og selvstændighed i de undersøgelseslandskaber vi arbejder med på klassen. 

 

 

 

Kodning 

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 torsdag. 

Om mandagen har hold 4 og hold 5 engelsk hver for sig. 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.  

Om torsdagen er vi alle 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 

voksne og deres kammerater.  

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.  

 

Basis-engelsk  

I den grammatiske del af undervisningen arbejder vi bl.a. ud fra engelskbogen: ’Let’s Do It”, suppleret 

med andre grammatiske aktiviteter 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://inenglishplease.dk/  
- M.fl. 

Tysk 

Der periodelæses tysk, så børnene til foråret modtager tyskundervisning igen. 

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. 

Der øves ligeledes små forsøg og eksperimenter, der åbner op for børnenes nysgerrighed og viser dem 

den naturfaglige verden i børnehøjde. 

Idræt 

I idrætsundervisningen vil vi hovedsageligt lægge vægt på den legende tilgang til faget og tillægge 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 efterårsferien have tøj med 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. 

Aktuelt og studietid 

Studietimen kan anvendes til noget, der har med den øvrige undervisning at gøre eller som et rum for 

individuel fordybelse. Det kan være nye indlæringsområder, lektier eller projekter de ønsker at arbejde 

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


videre med. Studietimen sigter bredt på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, 

alsidige udvikling, motivation og trivsel. 

Derfor er Studietimen ikke kun en lektietime. Det kan være en lektietime, men er også meget andet! 

Derudover ser vi på ugens nyheder oplevet i børnehøjde. Børnene anspores til at holde øjne og ører 

åbne, så de er orienterede om ugens begivenheder i ind- og udland. Vi øver at finde relevante nyheder 

og præsentere dem for hinanden i gruppen. Vi forsøger at danne holdninger og debattere i børnehøjde.  

Historie 

Vi arbejder med det historiske overblik samt den samfundsfaglige vinkel som emnet åbner op for.  

Derudover arbejder vi også med en bredere historisk forståelse i en kronologisk sammenhæng. 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.  

Emnerne belyses efterfølgende og der lægges op til diskussion. 

Billedkunst 

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

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 i kommunikative og 

innovative processer. 

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. 

Børnene skal gennem faget udvikle deres viden om kunstens og mediekulturens billedformer, både lokalt 

og globalt.  

 

 

 


