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Om materialet

Dette undervisningsmateriale fører dine elever gennem processen fra idé til 
færdig novelle eller novellefilm på en sjov og kreativ måde. 

Materialet er bygget op i enkle trin, så det både et muligt at bruge hele forløbet 
eller udvalgte dele af det. Du kan vælge, at hele klassen arbejder med samme 
opgave og skriver en krimi-novelle eller laver novellefilm. Eller du kan lade 
eleverne vælge selv. På materialets hjemmeside findes inspiration og tips til 
opgaverne. 

Materialets opbygning

Undervisningsmaterialet er opbygget så man trin for trin kommer igennem 
processen fra idé til færdigt produkt, og forløbet er tredelt:

1. I den første del arbejdes der med forforståelse, inspiration og idé-
generering. Herefter laves fortællingens struktur, idet eleverne bruger 
deres idéer til at opbygge en krimi. Der arbejdes ligeledes med udvikling 
af personer.

2. I materialet anden del er der fokus på novelleskrivning og respons. Hvis 
man vil fokusere på at lave novellefilm, kan man springe dette afsnit over.

3. I tredje og sidste del arbejdes der med novellefilm, respons og filmplakat. 
Vælger man at skrive noveller, kan denne del naturligvis springes over.

Som lærer kan du udvælge og strukturere opgaverne, så det passer bedst til 
undervisningen og den tidsramme I har til rådighed.

Fælles forarbejde trin for trin

Novelle-forløbet trin for trin

Trin 1 – Arbejde med forforståelse og 
præsentation

Trin 2 – Idégenerering, personer og 
skriveramme

Trin 3 – Skriv, feedback og omskrivning

Trin 4 - Layout 

Trin 5 – Præsentation og upload til
konkurrence

Novellefilm-forløbet trin for trin

Trin 1 – Forforståelse og præsentation

Trin 2 – Idégenerering, personer og 
synops

Trin 3 – Manuskript og tilrettelæggelse

Trin 4 – Filme og redigering 

Trin 5 – Præsentation og upload til 
 konkurrence

Kære lærer!

Tusind tak fordi du og din klasse har lyst til at være med i vores nye 
krimikonkurrence. Vi har gjort vores allerbedste for at skabe et spændende 
og fagligt velfunderet undervisningsmateriale sammen med vores dygtige 
samarbejdspartnere. 

Vi udvikler hele tiden på det indhold, der ligger på vores hjemmeside og skal nok 
sørge for at holde jer informeret, når der kommer nyt. Det sidste kommer til at 
ligge tilgængeligt i løbet af januar. 

Der er få formalia, der skal overholdes, når i deltager i konkurrencen. De kommer 
her og ligger også på vores hjemmeside.

+ Konkurrencen kører fra den 4. januar til den 31. marts 2021 kl. 23.59.

+ Novellerne må maksimalt fylde 3-5 sider af 3500 anslag.

+ Novellefilmene på maksimalt fylde 8-12 minutter. 

+ Eleverne kan aflevere individuelt eller som gruppe. De kan dog kun deltage 
i konkurrencen, hvis hele klassen er meldt til. 

+ Alt indleveret materiale skal kunne offentliggøres på følgende platforme i 
forhold til gældende lovgivning om GDPR: Vejle Amts Folkeblads platforme, 
Spotlight, Stadsarkivet og Bibliotekets SoMe-platforme og websites, 
Politiskolens platforme, på Xeneriets forlag og Vejle Kommunes SoMe-
platforme.

+ Alle vindere skal kunne offentliggøres på ovenstående platforme med 
billede i forhold til gældende lovgivning om GDPR.

+ De tilmeldte klasser får besked om aflevering af konkurrenceindslag inden 
deadline den 31. marts. 

+ Vinderne udråbes i forbindelse med Spotlightfestivalen fra den 17. - 21. maj 
2021. 

Vi glæder os til at læse elevernes fantastiske bud på kriminoveller og 
kriminovellefilm fra Vejle Kommunes elever. 

Rigtig god fornøjelse. 
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Tidsramme

Du kan tilrettelægge undervisningen af materialet, så det passer bedst ind i 
klassens aktuelle skema og hverdagen. Forløbet kan laves kort og intenst f.eks. 
Som fagdage eller en emneuge, hvor dansk faget er i fokus, eller forløbet kan 
strække sig over 3-4 uger, hvor du bruger dansktimerne eller laver forløbet 
tværfagligt med andre fag som historie eller drama eller valgfag. 

Materialer

Novellerne kan skrives i hånden, men i omskrivnings- og renskrivningsfasen er 
det en fordel at skrive på computer, så det er let at rette og ændre i teksten.

Vælger I at lave novellefilm, skal eleverne have mulighed for at filme og redigere 
ved at bruge mobiltelefoner, ipads eller go-pro-kamera alt efter, hvad der er til 
rådighed. Der findes en række forskellige apps, der er egnede til formålet, og det 
er en fordel at afprøve inden film-forløbet, så eleverne ved hvordan man filmer, 
klipper og gemmer den færdige film.

I kan sætte jeres plakat op og redigere den i Photopea (Skoletube) eller Pixlr, 
som er et gratis, online program eller i et tekstbehandlingsprogram.

På hjemmesiden kan du og eleverne finde fakta, hjælp og inspiration til forløbet i 
form af tekster og små film. Undervisningsmaterialet ligger også på tilgængeligt 
på hjemmesiden.

Fag og fælles mål

Materialet er tværfagligt opbygget om fagene dansk, historie, teater og 
billedkunst. Hovedvægten er danskfaget, hvor I vil blandt andet berøre følgende 
mål for dansk efter 6. klasse:

+ Eleven har viden om it- og tænkeredskaber, brainstorm og mindmap til 
ideudvikling, og kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning. 

+ Eleven har viden om responsmetoder og kan give og modtage respons. Eleven 
kan revidere sin arbejdsproces frem mod næste produktionsforløb.

+ Eleven har viden om fremstillingsprocesser og kan tilrettelægge processer 
til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre. 

+ Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og 
interaktive produktioner. Eleven har viden om synopse, manuskript og 
storyboard og kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive 
produkter.

Husk at du kan finde mere materiale på
spotlight.vejle.dk/krimi

spotlight.vejle.dk/krimi

