
Vejnoveller	fra	Sophienborgsskolen	
 
Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et 
færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet skal også være overkommeligt. Forløbet må gerne være tværfagligt.  
 
Fag Dansk 
Klassetrin Dette forløb kan umiddelbart bruges på alle 

klassetrin, og skal tilpasses den enkelte elevgruppe 
og klasse 

Kompetenceområde Fremstilling 
Færdigheds- og vidensmålpar [Forberedelse] 

Eleven kan indsamle oplysninger og disponere 
indholdet 
Eleven har viden om spørgeteknikker og 
observationsmetoder 
[Fremstilling] 
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i 
forskellige genrer og stilarter 
Eleven har viden om varierede udtryksformer 
målrettet forskellige målgrupper 

 
Vejnoveller	 

Manchet	
Her arbejder eleverne med en novelle, som tager udgangspunkt i beboere på en vej. Gennem observationer bygges dervidere 
på en handling. 

Formål	
 
Formåelt med forløbet er at eleverne får grundigt kendskab til novellegenren, samt oplever hvordan observationer kan være 
udgangspunkt for rige fortolkninger og inspiration. Eleverne skal igennem observationer af en given vej, eller stykke af vej 
med beboelse kunne lave en novelle som tager udgangspunk i vejens beboere ud fra bolig, have eller andet der kan fortælle 
noget om den enkelte eller familien. 
 
Forløbet er lagt uden for, idet observationerne bidrager med noget at skrive om, hvor observationer og direkte oplevelser 
skaber rammen for en novelle. (Vejr, lyde, lugte mv.) Endvidere skaber det tilknytning til nærmiljøet, hvor eleverne møder 
forskellige kulturer, gennem boligerne, som de selv er en del af. Villavej, rækkehus, etageejendom, mv. 
 

Omfang	
Ca 6-8 lektioner 
 
Udarbejdet af Ulrik Hansen og Charlotte Åsell, renskrevet af Karen Barfod 



Planlægning		
Dette forløb er krævende for eleverne forstået på den måde, at de i høj grad selv er aktive og skabende i processen. 

Læreren skal inden forløbet sikre sig, at eleverne har mulighed for at forberede sig og læse en angiven novelle. 

Herefter bør læreren aftale med beboerne i det kvarter, der observeres, at eleverne kommer og ser på husene udefra. 

Læreren skal endvidere have kopieret observationsarkene.	
 

Omsatte	læringsmål	
 
Fælles tekst: 
Nedenfor er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål. 
 
 
Kompetenceområde Kompetencemål 
Fremstilling Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og 

varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der 
passer til genre og situation 

 
Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål 

 
[Forberedelse] 
Eleven kan indsamle oplysninger og disponere 
indholdet 
Eleven har viden om spørgeteknikker og 
observationsmetoder 

Eleverne skal anvende mediet mobilen, som 
redskab til at fastholde informationer og 
observationer og bruge disse informationer til 
videre forarbejdelse. 

[Fremstilling] 
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i 
forskellige genrer og stilarter 
Eleven har viden om varierede udtryksformer 
målrettet forskellige målgrupper 

Eleverne skal lære novellens genretræk, og vise 
gennem skriftlighed at de har forståelse for 
denne. 
 

 
	
Undervisningsaktiviteter	
Dette forløb er et fagligt forløb, hvor en vekselvirkning af undervisningsaktiviteter inde og ude tilsammen giver et helt 
forløb. Forløbet starter med en genreforståelse, med udgangspunkt i en kendt novelle. Herefter arbejder eleverne med at 
samle inspiration til selv at skrive noveller om fiktive personer. I forløbet arbejder eleverne med at 
 
-indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst  
-kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler 
-forstå samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation 
 
-udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd 
-udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form 
-strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer 
-stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning 



 
 
Ud over de materialer, der anvendes inde (computer, printer), er det enkle midler der anvendes ude:  
Telefon 
Logbog 
4 stk. observationsark. 
Udvalgte vejstykker, og en kopi af kort fra Krak/ Google forstørres op. 
 
Eleverne arbejder på sammen som klasse, i mindre grupper og alene. Læreren kan differentiere dels gennem den 
stilladsering der tilbydes, og gennem individuelle mål for den skriftlige opgave. 
 

Tegn	på	læring	
 

Omsatte læringsmål Tegn på læring  

Eleverne skal anvende mediet mobilen, som 
redskab til at fastholde informationer og 
observationer og bruge disse informationer til 
videre forarbejdelse. 

Niveau 1: eleverne tager notater i 
observationsarket og på mobilen og diskuterer 
hvad de skal skrive 

Niveau 2: elever anvender notaterne i novellen 

Niveau 3: elever tager udgangspunkt i, og bygger 
videre på notater i novellen 

Eleverne skal lære novellens genretræk, og vise 
gennem skriftlighed at de har forståelse for 
denne. 

 

Niveau 1: elever skriver en tekst på baggrund af 
observationer 

Niveau 2: elever skriver en novelle med typiske 
genretræk på baggrund af observationer og 
notater 

Niveau 3: elever skriver en novelle, og udfordrer 
eller leger med genrens virkemidler ud fra 
observationer og notater 

 

Evaluering	i	planlægningsfasen	

Lærerne overvejer, hvilke tiltag der kan gøres hvis det viser sig, at eleverne ikke forstår opgaven, eller ikke arbejder 
koncenteret og engageret. 

Dette kan være forhold omkring gruppedannelse, stilladsering i form af ark med novellers genretræk og mere håndfaste 
arbejdsark.	

Gennemførelse	
Beskriv gennemførelsesfasen i en lektionsplan, der viser sammenhæng mellem læringsmål for forløbet og 
undervisningsaktiviteter. Forløbet kan deles op i mindre delforløb med tilhørende læringsmål, fx 1.-4. lektion og 5.-8. 
lektion. 
 
Beskrivelsen af gennemførelsesfasen skal gøre læringsmålene og tegn på læring tydelige, herunder så læreren kan formidle 
synlige læringsmål til eleverne. 



 
Nedenstående format kan anvendes til en lektionsopdelt beskrivelse af gennemførelsesfasen. Beskrivelserne skal give 
mulighed for tilpasning til den konkrete undervisningssituation og de konkrete elever. 
 

Undervisningsaktiviteter 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Lektion 1 og 2 
Læreren præsenterer eleverne for projektet, sted tid mv, og 
plan for dagen skrives i logbogen.  

Lærerne gennemgår læringsmålene med eleverne.  

Læreren forklarer novellegenrens stilistiske virkemidler 

Læreren og eleverne analyserer en novelle sammen 

Eleverne lytter og noterer 
Eleverne har læst en novelle hjemmefra 
 
Eleverne analyserer en novelle ud fra de stilistiske 
genretræk. 
Eleverne diskuterer genretrækkene. 
Elever genkender genretrækkene. 

Lektion 3 og 4 
Læreren går rundt mellem grupperne og stilladserer deres 
observationer 

Eleverne arbejder i grupper når de er ude og observere, og 
skal alle være med i observationerne på alle de udvalgte 
beboelser. Eleverne observerer i fællesskab de udvalgte 
boliger, og skriver ned på deres observationsark.  
 
 
Herefter fordeler de boligerne i gruppen, og hver elev skal 
nu ud fra deres valgte/tildelte hus, skrive historien, og 
bruge deres fælles observationer som udgangspunkt. 
 
De enkelte elever skal selv finde på de fiktive personer der 
bor i huset, og placere dem selv som person i denne familie. 
 

Lektion 5 og 6 Eleverne skriver en novelle. Eleverne arbejder enkeltvis i 
skriveprocessen som kan være ude eller inde afhængig af 
vejret. 
 
Ved at tage udgangspunkt i et af husene, beskriver den 
enkelte elev forholdet til et eller flere af de andre nabohuse 
og deres beboere. 

Lektion 7 og 8 
Læreren faciliterer en gruppesamtale om forløbet og om 
hvorvidt læringsmålene er opnået. 

Novellerne skrives færdige på computer, og sættes op på 
opslagstavlen (over flere lektioner). 
 
Træk en snor fra det forstørrede kort til novellen, der viser 
hvor udgangspunktet for historien er. 



	
Observationsark	-		

Arket	kan	bruges,	eller	der	noteres	i	logbogen	hvad	der	skal	være	fokus	på	før	afgang.	

Observationsark	 	
Haven:		
Eks.	beplantning,pyntet,	vild,	hegn	mv.	
	
	

	

	
	
	

Skur/garage:	
Eks.	ting	og	sager,	cykler,	barnevogn,	kano	og	bil	mv.	
	
	
	

	
	
	

Hus:	
Eks.	lejlighed:	nyt	gammelt,	type,	bygget	af,	etager.	
	
	
	

	
	
	

Vinduer:	
Eks.	hvad	kan	du	se,	planter,dyr,	gardiner	mv.	
	
	

	

	
	
	

	
Evaluering	
Evalueringen af forløbet sker dels gennem samtaler i klassen, dels gennem en oplæsning af, diskussion af og kommentering 
på elevernes skriftlige produkter. 
Tilknytningen til lokalsamfundet sker via det ophængte kort. 
 

Elevernes læringsudbyt te  – se lvevaluer ing 
Oplæsning af historier med respons fra elevgruppen, med 
fokus på genren. 
 

Elevernes læringsudbyt te  – lærerens vurder ing 
– feedback 
Oplæsning af historier med respons fra elevgruppen, med 
fokus på genren. 
Læreren læser og kommenterer elevernes noveller. 

Lærerens undervisning – se lvevaluer ing 
Læreren læser novellerne og vurderer elevernes udbytte. 

Lærerens undervisning – e levens vurder ing – 
feedback 
Evaluering kan foregå med indledende samtale om det 
valgte område. (kendetegn, boligtype, mennesker mv.). 
Fælles mundtlig evaluering om måden at få inspiration på. 
 

 
 
 
 
 


