
Berättande text – novell
Så här skriver du en riktigt bra novell

Regler i novellskrivning

En eller ett fåtal platser
En eller ett fåtal personer. 

En enda (gärna udda) händelse 

Novellen ska nå en klimax, en höjdpunkt

Texten ska vara tät och koncentrerad, du ska inte blomma ut i sidospår eller bihandlingar 

Slutet ska vara oväntat eller tankeväckande

En struktur som fungerat i tusentals år:

1 INLEDNING – presentation av huvudpersoner och miljö. Olika sätt att börja:
In media res/i händelsernas centrum 

Replik/dialog 

Med återblickar 

Med allmänt reflekterande – t ex fråga 

Beskrivande (av miljö och personer) 

Kronologiskt (från början)

2 Konflikt/problemformulering - Antydan om att det finns ett problem eller en konflikt

3 Konfliktupptrappning – spänningen trappas upp och når ett klimax

4 Konfliktlösning – problemet/konflikten blir löst

5 Avslutning – vad ska dröja kvar hos läsaren? Olika sätt att avsluta: 

Oväntat slut 



Cirkelkomposition 

Knorr/poäng 

Reflektioner kring det inträffade 

Framåtblickande 

Tankeställare 

Så gör du novellen levande

Föraning: vink om vad som kommer att hända 

Fördröjning av händelseförloppet genom att lägga in en beskrivning (av människor/miljö) 
mitt i handlingen 

Tillbakablickar under handlingens gång 

Bildspråk (liknelser): ”Hans blick, hård som flinta, borrade sig in i hennes ögon”, ”Hennes 
ljusa hår stod som en gloria runt hennes huvud”, ”Vattnet i den skyddade viken låg 
stilla och blankt som en spegel”. 

Kontraster: En isande vind/en värmande brasa, en kall blick/ett varmt leende 

Symboler: händelser eller föremål får symbolisk betydelse 

Förmänskligande (ge djur och natur mänskliga egenskaper): ”Åkerkanten smög sig tätt 
intill skogsstigen”, ”skogen reste sig som en mur”.

Dialoger mellan personerna

Gestalta – istället för att berätta hur personerna är (Kalle är en energisk kille) kan du  visa 
det genom att beskriva handlingar (Kalle rusade ut i hallen med dammsugaren. Tio 
minuter senare var det dags att putsa fönster. Han...). Detta kallas för gestaltning och 
är mycket effektivt. 

Berätta inte det självklara – överlämna en del till läsaren! En oerfaren berättare talar gärna 
om allt, utan att betona något särskilt. Om faster Agda berättar om sin resa kan hon ta 
med allting som hände – hon köpte biljetter, hon åkte tåg, hon checkade in, bla bla 
bla. Hon borde kanske ha hållit sig till det som är mest intressant – att 
hotelletinvaderades av ett tyskt filmteam.

Inre monolog: något betydelsefullt kommer fram genom en persons tankar 

Gestalta – beskriva med alla sinnen (syn, smak, doft, känsel, hörsel) 



Perspektivbyten – man får se det som sker ur olika personers perspektiv

Berättarperspektiv

Jag-form: Man får veta vad ”jaget” tänker, känner och upplever. Vad andra tänker och 
känner får man bara veta genom ”jagets” tolkning eller genom deras repliker 

3:de person: berättar utifrån han, hon eller de 

Arbetsgång

Bestäm typ av novell: kärlekshistoria, humoristisk berättelse, skräckis etc.

Bestäm var och när din historia ska utspela sig

Utgå från novellens struktur och bestäm berättarperspektiv 

Skapa dina karaktärer och vilka problem de utsätts för

Novellen måste innehålla minst en person och miljöbeskrivning, dialog och flera saker som 
gör novellen levande.

Förslag till rubriker

Skuggan. Kyssen

Är det någon därute? Vilse

Kärlek på avstånd. I väntrummet

Ett rop på hjälp. Rosen

På flykt. Saknad

Lotterivinsten. Hemlös

Brevet. Katastrofen. I sista minuten



 


