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Nu skal du i gang med at skrive en krimi-novelle eller et manuskript 

til en krimi-novellefilm.

Før du går i gang, skal du vide et par ting om, hvad en krimi er for 

noget. Måske har du allerede en idé om det?

En krimi er en historie, hvor der sker en forbrydelse, som skal

opklares. Handlingen foregår ofte et helt almindeligt sted for

eksempel på en skole, i en lille landsby eller i en storby.

Læseren, eller den som ser krimien, kan gætte med, når forbrydelsen 

opklares, og man kan lave spor i handlingen, der hjælper på vej 

eller forvirrer, så det bliver sværere at gætte, hvem forbryderen 

er.

 

 

Du skal lære:

+ hvad der kendetegner en krimi

+ hvad er en novelle og en novellefilm

+ at lave en fortælling med en begyndelse, handling og en 

slutning

+ hvordan du får idéer, finder på personer og bygger din 

historie op

+ at give respons på dine kammeraters tekster

+ at rette og forbedre din tekst eller manuskript

I en krimi...

+ sker der en forbrydelse med 

et motiv, altså en grund 

til at udføre forbrydelsen. 

Forbrydelsen kan for eksempel 

være et tyveri, et mord eller en 

bortførelse

+ er der en person, der skal 

opklare forbrydelsen for 

eksempel en betjent eller en 

detektiv

+ er der et offer, som er den 

person som forbrydelsen går ud 

over

+ møder man én eller flere 

mistænkte

+ er der en gerningsmand, som har 

begået forbrydelsen

Øvelse: 
Hvad forbinder 
du med ordet 
KRimI?

Lav en krimi! Hvad er en krimi?
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Før du skriver handlingen til din krimi, skal du og din 

klasse finde inspiration fra virkelighedens kriminalhistorier.

Stil HV-spørgsmål:

Hvad skete der?

Hvem er offeret?

Hvem er gerningsmanden?

Hvor og hvornår skete det?

Hvordan blev det opklaret?

Klip overskrifter ud og lim 

dem fast på opslagstavlen

Øvelse med makker: 

Kig i aviseR og på 
internEtteT efteR 

KRiminALhistoRiEr.

Find inspiration til din krimi

I 1921 blev Vagn Rasmussen født. Han 

var allerede som ung optaget af at være 

med til at sikre ro og orden. Midt under 

2. verdenskrig, hvor Danmark var besat 

af Tyskland, meldte den 21-årige Vagn 

sig som Civil Beredskabsvagt i Vejle.  

Det Civile Beredskab skulle hjælpe 

med at opretholde lov og orden under 

besættelsen, men når det kom til stykket, 

så var det den tyske besættelsesmagt, der 

bestemte, hvordan tingene skulle være.

Bomben over Vejle

En onsdag nat i februar 1942 gik 

Vagn vagt med en anden CB-betjent. 

De skulle holde øje med, om der var 

fjendtlige fly, der fløj ind over Vejle 

for at smide bomber. Var der det, 

skulle vagterne kalde alarm, og 

give vejlenserne en mulighed for at komme i deres beskyttelsesrum. 

Lidt over klokken tre om natten hørte vagterne engelske fly komme 

ind over Vejle ude fra fjorden. 

Kort tid efter lød et voldsomt brag, da en stor bombe faldt over 

Skyttehusvejen og Skovvang. Næsten alle byens butiksruder og 

hundredvis af almindelige ruder blev knust af lufttrykket fra 

bomben, og 20 huse blev ødelagt. En ung mor blev desværre dræbt 

af en glassplint. 

Inspiration fra Vejle Stadsarkiv
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Kriminalbetjenten Vagn

I 1943 blev Vagn Rasmussen politibetjent. Efter et halvt år på 

politiskolen kom han til politiet i Brande og var der indtil tyskerne 

i 1944 opløste det danske politi og satte en del af politifolkene i 

tyske koncentrationslejre.

Efter krigen, i 1947, kom Vagn til politiet i Vejle og i 1953 kom 

Vagn til kriminalpolitiet, hvor han de næste mange år arbejdede 

med at opklare og forebygge forbrydelser. Han var rigtig dygtig 

til sit arbejde og var i sine mange år som kriminalbetjent med 

til at opklare mange små og store forbrydelser i Vejle-området. 

Vagn var en foregangsmand i forhold til den tekniske side af 

kriminalpolitiets arbejde med at finde, bevare og tyde spor på et 

gerningssted.

Mens Vagn Rasmussen levede, var han optaget af at dokumentere 

sit liv og arbejde. Vejle Stadsarkiv har derfor mange billeder, Vagn 

enten selv er med på, eller han selv har fotograferet. Vagn lavede 

en scrapbog, hvor han klisterede avisudklip ind om nogle af de 

sager, han var med til at opklare. 
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Læs mere om Vejles historie på
www.vejlestadsarkiv.dk og www.vejlewiki.dk

På engelsk hedder en novelle short story, altså en kort historie.  
En novelles kendetegn er:

En novellefilm minder meget om en almindelig film, den varer bare 

ikke så lang tid. En novellefilms kendetegn er:

+ Rummer en begivenhed, en konflikt eller et dilemma

+ Der er få personer, og man får ikke så meget at vide om dem

+ Har  ofte en overraskende, brat eller åben afslutning

+ Strækker sig over kort tid f.eks. nogle få timer eller dage

+ Der sker ofte noget i novellen, der ændrer én eller flere personers 

liv

+ Varer mellem 10 og 40 minutter

+ Handlingen fortæller en kort, afrundet historie ligesom en 

novelle

+ Har samme fortællemåde som en almindelig spillefilm

+ Bruger mange replikker

Mordet på enkefruen i 1953

En af de første større sager, Vagn Rasmussen var med til at opklare 

i sin tid i kriminalpolitiet, var sagen om mordet på enkefruen i 

1953. Mordet fandt sted i Brande, men kriminalpolitiet i Vejle var 

dybt involveret i opklaringen af forbrydelsen. Sagen har tydeligvis 

gjort et stort indtryk på ham, og hans scrapbog er fyldt med udklip 

fra aviserne, der fortæller om den spektakulære forbrydelse, 

hvor den 73-årige enkefrue Ane Marie Jensen blev fundet død i sit 

hjem under mistænkelige omstændigheder. Heldigvis endte Vagn 

Rasmussen og hans kollegaer med at fange morderen og få ham bag 

tremmer.

Hvad er et stadsarkiv?

Der findes arkiver i mange byer i Danmark, som sørger for 

at indsamle, bevare og formidle historisk materiale, der er 

en del af vores fælles kulturhistorie. Arkiverne gemmer 

blandt andet billeder, film, aviser og dokumenter, der har 

en historisk værdi.

Arkiverne er åbne for alle, og man kan komme og se det 

meste af det arkiverne gemmer, hvis man er nysgerrig eller 

for eksempel skal bruge det til en opgave i skolen.

Hvad er en novelle?

Hvad er en novellefilm?

www.vejlewiki.dk
www.vejlestadsarkiv.dk
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De tre vigtigste ting, man skal ha’ styr på, er:

+ Sporsikring – De objektive spor, der enten kan 

understøtte eller tale imod en vidneforklaring

+ Vidner - Hvad er der rent faktisk sket?

+ Gerningsmand

I en god krimi er omdrejningspunktet en forbrydelse og

opklaringen, som er med til at skabe spændingen og forme                                              

historien. Men hvad er det første betjentene gør, når de kommer 

ud på et gerningssted? Og hvordan opklarer man egentligt en 

forbrydelse?

 

Hvordan sporsikrer man?

De to mest almindelige spor er fingeraftryk og DNA-spor. Det kan også være såleaftryk. 

Gerningsmanden afsætter altid spor på gerningsstedet, men sporsøgning kan være 

svært.  Man kan bruge lup, en lygte, men ellers bruger man sine øjne meget til at scanne 

og observere og sætte sig i gerningsmandens sted. 

Hvordan ville gerningsmanden udføre forbrydelsen? Betjentene forsøge at følge 

forbryderens færden på gerningsstedet. De skal nemlig kunne sætte sig i hans sted, 

for at kunne lede de rigtige steder efter spor. 

Politibetjentene står selv for at sikre fingeraftryk og DNA-spor i mindre alvorlige sager. 

Betjentene husker, hvad de skal, ved hjælp af remser som for eksempel IFUS:

I – Indgang // F – Færden // U – Udgang // S – Spor

Sådan følger de gerningsmandens vej gennem eksempelvis et hus og sikrer spor. 

Inspiration fra Politiskolen
Hvordan kommer man godt i gang med efterforskningen?

Politiet forholder sig til de objektive data, som de finder på stedet. Med afsæt i dem 

danner de hypoteser, som er teorier omkring, hvordan forbrydelsen er sket.

Og så bruger de efterforskningsstjernen:

Underviser fra Politiskolen i Vejle fortæller:

Vi laver et skema, hvor vi stiller alle spørgsmålene op, og så skriver vi ind, hvad vi ved. 

Så kan vi se, hvad vi mangler – hvor der er blanke felter. Og så arbejder vi fokuseret på 

at få fyldt de blanke felter. 

Et eksempel kan være vidneafhøringer. Hvis vi skal besvare, hvad der er sket – eller 

hvordan er det sket, kan vi få det at vide gennem en vidneafhøring. Men hvis nu vidnet 

ikke kan huske, hvad der er sket, så kan vi eventuelt bruge videoovervågning. Den vil 

besvare nogle af de spørgsmål, vi har – hvor, hvordan, hvem og hvornår eksempelvis. Kan 

politibetjentene besvare alle seks spørgsmål, er der nok materiale til at lave en tiltale 

og sigte en person. 

Det er vigtigt at være objektiv, så man ikke kommer til at efterforske for at understøtte 

sin egen hypotese og overser noget andet. Hvis man søger efter noget, så finder man det 

typisk også. Og man glemmer at kigge på det, der kan tale imod det, man tror. 

Vi forsøger at falsificere vores hypoteser, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så har den 

større forklaringskraft. Objektivitet er det helt store, når vi taler efterforskning. 

Hvem? Hvad?

Hvor?

Hvorfor?

Hvordan?

Hvornår?
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POLITIRAPPORT:

Hvem

Hvad

Hvordan

Hvorfor

Hvor Hvornår

Hvordan skal forbrydelsen opklares?

Hvilke spor er der på gerningsstedet?

Kan du udfylde efterforskningsstjernen?

Overvej din krimi 5 gode tips til at skrive en krimi

Der skal være en forbrydelse og den skal opklares i 

1 løbet af krimien. Når vi er færdige med at læse, skal vi 

vide, hvem der gjorde det.

Der skal være en eller flere opdagere, det vil sige dem, 

2 der opklarer forbrydelsen. Det kan være alt lige fra 

en politibetjent til en privatdetektiv, en journalist, 

Superman eller nogle supersmarte unger.

Der skal være en eller flere gerningsmænd eller 

3 -kvinder. Skurken må gerne være spændende, og det må 

gerne være en overraskelse, hvem det er. Det er vigtigt 

at der en i historien, som man slet ikke havde gættet var 

den skyldige.

Læg spor ud, så de, der læser, har en chance for at 

4 gætte med. Men ikke så tydeligt, at det er nemt at løse 

forbrydelsen før vores helt. 

Løsningen på mysteriet skal helst være en overraskelse.

5

af krimiforfatter Lone Theils
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KRIMIENS TITEL:

Tid og sted

Hovedperson

Forbrydelse - hvad sker der der? (handlingen)

Forbrydelse - hvordan opklares forbrydelsen? (slutningen)

Offer Gerningsmand

Hovedperson

Udseende

Væremåde

Særlige kendetegn Særlige kendetegn

Væremåde

Udseende

Gerningsmand

Spotlight | Xeneriet | Vejle Bibliotekerne | Vejle Stadsarkiv | Vejle Amts Folkeblad | Politiskolen Spotlight | Xeneriet | Vejle Bibliotekerne | Vejle Stadsarkiv | Vejle Amts Folkeblad | Politiskolen

Nu skal du i gang med at skrive handlingen til din novelle eller 

novellefilm. Du skal begynde med at finde på, hvad historien skal 

handle om. Det kan du gøre ved at udfylde denne skriveramme:

Her skal du arbejde lidt med personerne i din krimi. Du skal 

beskrive dem, deres udseende, væremåde og særlige kendetegn, så 

du lærer dem godt at kende, inden du skriver din krimi.

Sådan laver du en krimi Persongalleri
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S T O R Y B O A R D
Begyndelse - Hvordan skal din historie begynde?

Midte - Beskriv 3-5 vigtige steder i handlingen

 +

 +

 +

 +

 +

Konflikt/plot - Beskriv hvad konflikten/plottet går ud på

Løsning - Hvordan løses eller opklares konflikten/forbrydelsen?

Slutning - Hvad skal historien slutte med?
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Et storyboard kan hjælpe dig med at få overblik over din historie. 

Du skal bruge dine idéer fra skriverammen til at opbygge din krimi 

i dit storyboard. Skriv kort og præcist og brug gerne stikord. 

Nu kan du begynde at skrive din historie!

FoRtæLLEr
Før du kan skrive din krimi, skal du beslutte, hvem fortælleren er. Dit valg af fortæller 

har betydning for, hvordan historien udfoldes. Måske skal din historie fortælles af en 

kriminalbetjent? Eller fra forbryderens synsvinkel?  

 Her kan du se eksempler på fortæller:

 Jeg-fortælleren er synlig og optræder som en del af historien. 

Eksempel: ”Jeg husker tydeligt den dag, jeg fandt brevet. Da bøjede mig ned for at  

samle det op, lagde jeg mærke til den udtværede håndskrift på kuverten.”

3. person-fortælleren er usynlig og fortæller historien set udefra.

Eksempel: ”Karlo huskede tydeligt den dag, han fandt brevet. Da han bøjede sig  

ned for at samle det op, lagde han mærke til den udtværede håndskrift på   

kuverten.”

 

 

 

 

 

 

Sådan bygger du din krimi op!

For at skrive en god krimi skal du gøre dig nogle tanker om 

historiens fortæller, miljøet, som din krimi udspiller sig i, 

sproget og dialogen mellem personerne i din historie. Det er med 

til at gøre din novelle levende og spændende at læse. 

Skriv den gode kriminovelle
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mILjØ
En god beskrivelse af miljøet trækker læseren ind i din tekst og gør den livagtig og 

virkelig. Miljøet er med til at vise læseren, hvor historien foregår og sætte en stemning, 

så læseren kan leve sig ind i historien. 

Miljøet kan også afspejle en person eller tekstens handling.  

 Du skal overveje: 

+  Hvordan er historiens fysiske miljø? Brug sanserne: hvad kan man se, høre 

eller dufte? 

+ Hvordan er historiens psykiske miljø? Hvad kan man føle eller fornemme? 

Hvordan påvirker stedet personerne i din krimi?

+ Hvordan har miljøet forbindelse til din handling?

Det spRogLIGE
Når du skriver, skal du også tænke over, hvordan du bruger sproget. Dit sprog er med til 

at bestemme, hvordan læseren opfatter din fortælling. Bruger du lange sætninger og 

mange beskrivelser, bliver din tekst langtrukken og tung. Tænk på at variere dit sprog. 

En god huskeregel er: Show it - dont tell it! 

I stedet for at skrive: ”Manden virkede sur” kan du skrive ”Manden flåede døren op  

og kylede sin taske i bordet med et brag”

 

 

 

Dialog
Når personerne i din historie skal tale sammen, kaldes det dialog. Dialogen kan bruges 

til at vise noget om dem, der taler sammen.

 Eksempel:

 -Kom nu med! tiggede Malene. Det bliver mega fedt!

Anne så tvivlende på hende og bed sig i læben.

-Jeg tror ikke, jeg tør. Hvad hvis nogen ser os?

Malene rullede med øjnene. 

-Hold nu op! Huset er jo helt forladt, og der bor ingen i miles omkreds. Hvem   

skulle opdage os?

Anne så ned på sine sko og sparkede til gruset.

-Jeg har bare en dårlig fornemmelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Læg mærke til, at man ikke behøver at skrive ”sagde hun” eller ”sagde Malene” for at  

forstå, hvem der taler.
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Det er en rigtig god idé at give og få feedback, når man er undervejs 

i en skriveproces. Feedback kan hjælpe til at gøre historien bedre, 

mere skarp og præcis og spændende. 

Måske er der steder, hvor din tekst ikke giver mening, er kedelig 

eller forvirrende? 

Dine klassekammerater kan hjælpe dig med at sætte ord på, give 

idéer og hjælpe dig på vej, hvis du sidder fast i skrive-processen.

Regler for feedback

+ Feedback skal være konstruktiv. Det vil sige at feedback skal være velmenende 

og venlig. Det kan for eksempel være konkrete idéer til forbedringer i 

teksten.

+ Feedback skal være konkret. Brug eksempler fra teksten.

+ Din tekst er din egen! I sidste ende er det dig, der beslutter, hvordan din tekst 

skal være.

Når du har skrevet din novelle, skal du tænke lidt over hvordan 

din tekst ser ud. Det kaldes layout. Et godt layout giver læseren 

en bedre læseoplevelse, fordi teksten bliver lettere at overskue 

og læse, og den ser mere lækker og indbydende ud. Hvis du har 

skrevet din novelle i et tekstbehandlingsprogram, kan du let 

ændre skrifttype, opsætning og afsnit. 

Du skal overveje:

+ Skrifttyper og linjeafstand: Har du valgt en skrifttype, der er letlæselig? Det 

kan for eksempel være Helvetica, Times New Roman eller Calibri. 

+ Opsætning og afsnit: Har du lave afsnit i din tekst? Man laver afsnit, når der sker 

et skift i novellens handling. Afsnit medvirker til at teksten ikke bliver for tung 

at se på. 

+ Illustrationer: Skal din krimi have illustrationer som underbygger handlingen? 

Illustrationer kan give en større læseoplevelse og virke uddybende og 

forklarende. De kan også bidrage til at din novelle ser endnu mere spændende 

ud.

+ Læseoplevelse og læsevenlighed: Er din tekst let og overskuelig at læse? Ser den 

indbydende ud? 

Du kan vise din færdige novelle til en kammerat eller din lærer og få feedback på dit 

layout.

Layout Feedback
i grupper
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Når man skal lave en film, må man begynde med at skrive et 

manuskript. Du har allerede gjort et stykke af arbejdet ved at 

beskrive dit persongalleri og udfylde skriverammen. Nu skal du 

og din gruppe skrive manuskriptet til jeres film. 

Et manuskript er den tekst, man bruger, når man skal lave en film eller 

et teaterstykke. Teksten består af en beskrivelse af scenerne og alle 

replikkerne. Et manuskript kan også kaldes et manus. 

Det skrives og stilles op på en lidt anderledes måde, end du måske er 

vant til. I stedet for at beskrive personerne med ord, skal du især vise 

deres personlighed og karaktertræk gennem det, de siger (replikker) 

og gør. 

Du kan også overveje, hvordan dine personer skal tale. Hvordan er deres 

stemme, og hvilke ord bruger de?

Du skal tænke over:

+ Tid og sted (location)

+ Personer/roller

+ Stemning (lyde)

+ Replikker – hvordan taler personerne?

+ Rekvisitter

H v A d  e r  e T  m A N u s K r i P t ?

Lav en kriminovellefilm! Hvordan ser et manuskript ud?

Scene 1. Sted: En skummel baggård – efterår – lørdag aften.

En mand, Villy,  står op ad muren og ser ned i sin mobiltelefon. Han har 
kasket og hættetrøje på. En bildør smækker. En lille, sortklædt mand, Fritz, 

nærmer sig tøvende. Han ser sig lidt forskræmt omkring, før han går i i 
gyden og om i baggården, hvor den første mand venter.

Villy
(Bebrejdende) Du er sent på den. Jeg har ventet her i den her 

lortebaggård i 20 minutter!

Fritz
(Nervøst) Jaja, jeg bewklager, undskyld, men jeg var nødt til at sikre mig, 

at ingen så mig, da jeg kørte fra hotellet. 
(Ser sig omkring) Var der nogen, der bemærkede, at du gik herhen?

 
Villy

Nej, det tror jeg ikke.

Afventende tavshed. Villy rømmer sig, spytter og roder i sin lomme.

Villy
Har du sagerne med?

Fritz
(Stirrer skræmt på Villy) Ja. De er i bagagerummet på bilen. Du får 

nøglerne, så kan du selv hente dem. Jeg venter her i mens.

Villy tager nøglerne ud af hånden på Fritz og går med lange, hurtige skridt 
ud af gyden og hen mod en sølvgrå Mazda, der holder parkeret lidt væk. 

Nøglerne rasler og man hører lyden af døren til bagagerummet der åbnes. 
Villy grynter tilfreds.

I det sammen høres lyden af politisirener i det fjerne. Villy ser op med et 
sæt, smækker døren til bagagerummet i og flygter løbende ind mellem de 

mørke bygninger. 
Fritz står stivnet i baggården og hiver efter vejret. En blinkende politibil 

bremser hvinende op ved den sølvgrå Mazda. 

Nu er du klar til at skrive et manus til din kriminovellefilm! 
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Det er en rigtig god idé at give og få feedback, når man er undervejs 

i en skriveproces. Feedback kan hjælpe til at gøre din manus bedre, 

mere skarpt, præcist og spændende. 

Måske er der steder, hvor replikkerne ikke giver mening, er kedelige 

eller forvirrende? 

Dine klassekammerater kan hjælpe dig med at sætte ord på, give 

idéer og hjælpe dig på vej, hvis du sidder fast i skriveprocessen.

Regler for feedback

+ Feedback skal være konstruktiv. Det vil sige at feedback skal være velmenende 

og venlig. Det kan for eksempel være konkrete idéer til forbedringer i 

teksten.

+ Feedback skal være konkret. Brug eksempler fra teksten.

+ Din tekst er din egen! I sidste ende er det dig, der beslutter, hvordan dit 

manuskript skal være.

Feedback i grupper

Når I har beskrevet alle scener og lavet replikker er der et par 

ting, I skal overveje, før I kan begynde at filme.  

Rollefordeling
Filmens roller skal fordeles, og måske ved I allerede nu, hvem der skal spille de 

forskellige roller. Det kan være en fordel af vælge én i gruppen, der er instruktør og 

som har overblikket over filmproduktionen. 

Hvis der er flere, der gerne vil spille samme rolle, kan I lave en lille mini-casting, hvor 

instruktøren vurderer hvem der spiller rollen bedst. 

Rollerne fordeles – øv replikker!

Før I filmer

Skal vi bruge 
særlige 

effekter 
f.eks. 

lydeffekter?

Hvor skal 
filmen 
optages 
(location)? 

Skal vi bruge 

rekvisitter?

Hvad med 
kostumer og 

sminke?

Hvad filmer 
vi med?
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Før du indspiller din krimi, skal du vide lidt om, hvordan man 

bruger filmtekniske virkemidler. Filmtekniske virkemidler er 

redskaber, som understreger filmens stemning og handlingen.

Brug filmtekniske virkemidler

KAMerAfØRIng
Måden man filmer på har stor indvirkning på, hvordan filmen opfattes af publikum. Er 

kameraet håndholdt eller på stativ? Bruges der zoom og hvordan bevæger kameraet sig 

under optagelserne? 

I kan også overveje synsvinkel og de tre perspektiver: frø, fugl og normal. Skal der 

filmes nedefra, altså  i frøperspektiv? Eller giver en bestemt scene bedst overblik, hvis 

den filmes oppefra i fugleperspektiv? 

BesKæRing
Beskæring handler om, hvor tæt man går på, når man optager sin krimi. Filmer man 

langt væk fra giver det et overblik over stedet (location), personer og miljø. Filmer man 

tættere på kommer personer, deres følelser og detaljer i fokus. 

Lys, LyD oG faRveR
Med lys, lyd og farver kan du skabe en bestemt stemning i din film for eksempel uhygge, 

glæde eller en lykkelig slutning. 

Overvej derfor:

+ Lyset kan skabe stemning eller dreje publikums opmærksomhed hen på noget 

vigtigt i filmen. Overvej derfor jeres lyskilder: skal scenen være lys eller er 

det mørk nat? Skal en bestemt genstand være oplyst, mens resten henligger i en 

dunkel skygge? Skal I bruge naturligt dagslys, spotlys eller lommelygte?

+ Hvilke lydeffekter vil I bruge til at understrege stemningen? Skal der være 

underlægningsmusik, der kan medvirke til at forstærke stemninger og følelser 

i filmen? Eller en fortælle-stemme, en voice-over, der forklarer handlingen 

undervejs?

+ Hvilke farver skal der være i jeres film og hvorfor? Hvordan virker farverne? Gør 

det en forskel, hvis gerningsmanden har hvidt tøj på og offeret sort? Tænk over 

farvernes symbolske betydning: lyse, klare farver giver en let og glad stemning, 

mens mørke, grå og sorte farver understreger en dyster stemning. 
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+  Læs igennem mange gange

+ Lær en scene ad gangen

+ Sig replikkerne højt

+ Øv med en ven

+ Sæt bevægelse på

+ Skriv replikkerne ned

+ Indspil replikkerne som   

lydfil og lyt til dem

 

sådan lÆRer Du dine Replikker
Der er nogle fif, som måske kan hjælpe dig, når du skal lære dine replikker udenad.

RedigeriNgen
Når alle scener er filmet, skal filmen redigeres, så filmens fortælling bliver 

sammenhængende. Måske skal enkelte sekvenser klippes ud? Eller måske er der scener, 

der skal indspilles igen? Der findes forskellige apps til film-redigering. Aftal med din 

lærer, hvilken app I vil bruge. 

Når I redigerer jeres film, skal I have fokus på filmens flow og virkemidler. Skal der 

lægges lydeffekter eller soundtrack ind? Bliver historien fortalt flydende og forstår 

man, hvad der sker?

Det kan være en god idé at få feedback til denne del af jeres lærer eller klassekammerater. 

Når I er tilfredse med jeres film, skal I huske at lave rulletekster med roller og navne. 

Når jeres film er færdig, kan I vise den til klassen. Husk også at uploade den til 

konkurrencens hjemmeside, så I deltager i konkurrencen.

Lav en kort prøveoptagelse og sørg for at tjekke, om lyden er god, så man tydeligt kan 

høre replikkerne.

Replikker & redigering Lav en filmplakatEkstraopgave!

Til en god film hører en flot filmplakat! En filmplakat skal 

reklamere for filmen og give lyst til at se den. Filmplakaten skal 

afspejle filmens univers. 

Før du begynder:

Aftal i gruppen: hvad skal jeres plakat fortælle om jeres film? Bliv enige om et sted i 

filmen, som I vil bruge som billede til jeres plakat.

Jeres plakat skal have en titel og en kort sætning kaldet en punch line , der 

fortæller noget om filmen. Nederst på plakaten kan man skrive credits; dvs. navnene på 

skuespillerne, filmens producer og filmselskabet.

Bemærk hvordan skriftyper, farver, opsætning og skygger kan gøre en forskel i plakatens 

udtryk. Leg også med billedets beskæring. Der skal være en forgrund, mellemgrund og 

baggrund. 

En plakat er oftest i højformat, så hav det i tankerne, når I vælger et billede til 

plakaten. Måske skal billedet beskæres, for at passe i formatet.
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sådan gør du
+ Udvælg det sted i jeres film, som I vil bruge til jeres plakat og tag et 

screenshot. 

+ Åbn et billedbehandling og indsæt det valgte billede.

+ Juster evt. lysstyrke og kontrast, så billedet står perfekt. 

+ Indsæt tekstfelter til titel, punchline og credits og udfyld dem. Leg lidt med 

skrifttyper og farver, så plakaten bliver flot og udtrykker det, I gerne vil 

fortælle om jeres film. Husk hele tiden, at plakaten skal være en forlængelse af 

filmen. 

+ Nu kan I gemme filmplakaten som en fil og printe den ud. I kan forstørret den på en 

kopimaskine, så den bliver mere iøjnefaldende. 

Gør overskriften 
læsbar og leg med

udtrykket

Giv et indtryk
af filmens udtryk
- skab spænding

Vis at det er
jer der har lavet

filmen

Vælg et billede
der siger noget om

filmen...
... og hvor der

er plads til
teksten

Inspiration til lystlæsning

Det hemmelige detektivbureau  
af Lone Theils

Den kendte danske krimiforfatter Lone Theils har skrevet 

denne krimiserie for børn. Serien handler om børnene Karl og 

Frida, der danner ”det hemmelige detektivbureau”. I første del 

får de en anonym henvendelse om, at noget kriminelt og mystisk 

foregår i byens akvarium i bassinet med piratfisk. Kan de 

opklare forbrydelsen?

Vejle Bibliotekernes

Walter og Sibylle- en sag mellem venner  
af Kristian Mørk 
Drengen Walter skal være besøgsven for en pige, som han synes 

er ret mærkelig. Men pigen – Sibylle - viser sig snart at være 

lidt af en detektiv. Sammen går de i gang med at se nærmere på 

omstændighederne ved et tyveri i skolens klub, hvor pengene 

til sommerlejren er blevet stjålet. Det er vigtigt at finde den 

skyldige, for Walters gode ven er under mistanke.

FIND FLERE ANBEFALINGER
På spotlight.vejle.dk/krimi kan du 
finde læse flere anbefalinger fra 

børnebibliotekets personale.
Bøgerne kan lånes på biblioteket og 
nogle af dem kan du også finde på 

www.spotlight.vejle.dk/krimi





