
 

 

 
 

SJANGER
FORTELLING

 

Konflikt eller prosjekt
I en fortell ing er det som regel en konflikt eller et prosjekt som se3er handlingen i gang. De3e 
kan for eksempel være en skurk som prøver å rane =l seg sparepengene =l bestemor, en luring 
som vil snappe opp et vik=g passord, en skummel opplevelse i utrygt terreng, juks som blir 
avslørt av en våken lærer eller en debutkonsert på et instrument.

Spenning
Konflikten eller prosjektet i fortell ingen skaper spenning som bygger seg opp mot en 
spenningstopp.

Slu2en
E3er vendepunktet har fortell ingen en kort slu3 hvor fortelleren viser hvordan situasjonen er 
e3er at konflikten eller prosjektet er løst.
Et alterna=v er å legge inn en åpen slu3 hvor leseren må tolke hva som skjer videre.

Det vik5gste
Fortelleren tar bare med det som er vik=g i historien, for fortell ingen skal være interessant å lese 
eller å ly3e =l.

Synsvinkel
Fortelleren formidler handlingen =l leseren. Legg merker =l at fortelleren og forfa3eren ikke 
trenger være samme person.
- Fortelleren kan være én av personene i handlingen.
- Fortelleren kan se handlingen utenfra.

Ti2el
Fortellingen bør ha en =3el som vekker leselyst. Når du skriver en fortell ing, må du tenke på 
hvem det er som skal lese, og hvordan du kan fange leseren sin interesse.
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Starten
En fortell ing har .l vanlig en innledning, en hoveddel og en avslutning.

Vik*g å tenke gjennom
I innledningen finner leseren gjerne opplysninger om hvor og når handlingen skjer, hvem som er 
med, og hva konflikten eller prosjektet går ut på. Men slik er det ikke all.d. Før du skriver en 
fortell ing, bør du ta s.lling .l hvor i handlingen du skal begynne.

Kronologisk rekkefølge
- Du kan starte med begynnelsen og fortelle historien i kronologisk rekkefølge. DeDe betyr at du 
følger .dslinjen.

In medias res
- In medias res vil si å gå reD på handlingen – uten innledning. DeDe er et vanlig virkemiddel i  
mange filmfortell inger. Gjennom resten av historien får vi med oss de vik.ge opplysningene vi 
manglet i starten.

Retrospek*v teknikk
- Retrospek.v teknikk vil si å begynne med sluDen og se .lbake på det som har hendt. Her 
hopper du altså over både innledningen og hoveddelen i fortell ingen.

Bare det vik*gste
En fortell ing handler .l vanlig om én hendelse. Begynn og sluD historien så nær denne hendelsen 
som råd er.

Hoveddel
Det er all.d en hoveddel i en fortell ing, og den handler om en konflikt eller et prosjekt noen vil 
gjennomføre. 

De fem fortellermåtene
Når du skriver en fortell ing, kan du bruke forteljemåtene handlingsreferat, skildring, 
tankereferat, replikker og indirekte tale. ONe vil god variasjon mellom flere fortellermåter gjøre 
teksten din bedre.

Frampek
Frampek vil si å legge inn hint om noe som kommer .l å skje senere i fortell ingen. Som leser kan 
det hende at du vet mer enn personene som er med i historien. DeDe kan skape spenning. 

Parallellhandling
Parallellhandling vil si at en forteller to eller flere handlinger ved siden av hverandre. 

Skildre
Du kan for eksempel skildre en forelsket guD. Det er oNe bedre enn å fortelle at Pe#er har Anne 
kjær .  

Utvidet øyeblikk
Utvidet øyeblikk vil si å skildre en scene svært grundig. Det er vanlig å bruke flere sanser, både 
syn, lukt og hørsel.

Å øke tempoet
Det motsaDe av utvidet øyeblikk kan være å øke tempoet.
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Høydepunkt og vendepunkt
I fortell inger kan du møte et eller flere høydepunkt. De8e er steder hvor det er spesielt 
spennende, drama<sk eller morsomt. På toppen av spenningskurva finner vi vendepunktet. 

Slu1en
I en fortell ing er det <l vanlig en slu8 hvor spenningen blir utløst. Slu8en kan for eksempel 
være:
- lykkelig
- trist
- overraskende
- morsom
- irriterende
Det du skriver e8er den siste spenningstoppen, bør være svært kort.

Moral
Du kan skrive en fortell ing hvor målet er å underholde, men kanskje ønskjer du å gi leseren mer 
å tenke på. En fortell ing kan ha en moral. Du ønsker med andre ord å påvirke. 

Språklige virkemidler
Vanlige virkemidler brukt i fortell ing:

Gjentakelse :  Du kan gjenta ord, fraser, ytringer eller handlinger. Slik kan du understreke det 
som er vik<g.

Humor :  Humor er kort og godt det vi ler av. 

Ironi :  Når du bruker ironi, u8rykker du det motsa8e av det du mener. Hensikten kan være å 
gjøre narr av noe.

Kontrast :  I  fortell inger kan du lage kontraster ved å se8e motsetninger opp mot hverandre.

Sammenligning :  Det finnes flere typer språklige bilder, og alle har en sammenligning. Når et 
slikt bilde inneholder ord som lik, slik som, som eller l ikne, kaller vi bildet for sammenligning.

Metafor :  En metafor er en sammenligning uten samanlikningsord.

Personifikasjon :  Personifikasjon betyr å gi abstrakte <ng menneskelige egenskaper.

Besjeling :  Når du bruker virkemidlet besjeling, <llegger du konkrete <ng, dyr og planter 
menneskelige egenskaper. De8e er en type metafor.


