
 

 

 
 

SJANGER
NOVELLE

Vik$ge kjenneteikn
• få personar
• kort .dsrom
• handlinga følgjer gjerne ein spenningskurve
• løysinga er o:e overraskande og kort

«In medias res»-innleiing
Starter inne i handlinga. Slike innleiingar er mykje brukt og vekkjer o:e interesse.

Frampeik
Hint om noko som kjem .l å skje seinare. Kan gjerne kome i innleiinga.

« Det ingen visste var at denne dagen skulle endre liva deira for evig og all3d»

Val av synsvinkel
• Personal synsvinkel er når forteljaren sjølv tar del i handlinga. Du kan skrive i eg- form.
• Autoral synsvinkel er når forteljaren står utanfor handlinga. Du kan skrive i han/ho- form, bruk namn.

Skildringar av natur og miljø
Gir eit bilete av situasjon og omgivnadane. Her er det vik.g å ikkje fortelje om miljøet, men å skildre det direkte.

Personskildringer
Bruk av deHe skapar liv i forteljinga. Personane i novella må vera tydelege for lesaren, slik at handlinga ikkje blir for kjedeleg. Både 
indre og ytre trekk er vik.ge. Vi kan o:e seie noko om korleis ein person er gjennom skildringa av .l dømes utsjånad, det personen 
seier og gjer.

«Per kom gåande bortover vegen, han gjekk framoverbøyd. Ansiktet var gøymd under den store he@a.»
«Per kom springande bortover vegen, føtene gjekk som trommes3kker. Auga hadde eit vilt u@rykk og han var likbleik.»
«Per kom ruslande bortover vegen, han sparka i grusen. Han plystra på song og smilte for seg sjølv.»

Metaforar, samanlikningar og bruk av bilete og symbol
• Metaforar er samanlikning, utan å bruke ordet som. «Du har eit hjarte av gull.»
• Samanlikningar er når ein brukar som-ordet: «Ho er som ei rose»
• Metaforar og bilete er to like omgrep.
• Symbol: Skriv noko om ein .ng, men la det gå fram av teksten at ein meiner noko anna. Det har ei .lleggstyding. 

Eit kors står for kristendom, sorg og Gud. Eit hjarte kan vere meint som kjærleik, lykke og omsorg.

Utvida augneblink
Brukar sansane i teksten – sjå, lukte, høyre, kjenne eHer, føle og smake.

« Per gjekk inn i rommet, det lukta ròte. Lyset som kom inn frå det skitne vindauget var heilt grå@, luHa var fylt av støv. Det einaste 
han høyrde var nokre skri@ som nærma seg.»
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Forte&a språk
Å seie mykje med få ord. Det er o2e gjort ved å arbeide med språket og prøve å ersta9e lange setningar med få ord.

«Per sprang. Hjartet dunka i brystet. Han ville leve. Ein tanke i hovudet: Løp for livet!»

Å skape spenning
Se9e ned tempoet og utvide augneblinkane. De9e kan ein oppnå ved >l dømes ved å gjenta hendingane med andre ord og u9rykk.

«Kva er det som skjer med meg? Per stod bak ein stein. Han kasta eCer pusten. Hjartet hamra og hamra. Godt skjult bak steinen stod 
han og lurte på kva det var som skjer. DeCe kunne ikkje vere sant!»

Tankereferat
Fortel kva personane i teksten tenkjer.

«Skal eg tore å gå fram frå skjulestaden min? Per er redd, han greier ikkje tenke klårt. Kven er det som følgjer eCer meg?»

Parallellhandling
Ein fly9ar mellom to ulike scener i handlinga.

Å fle&e inn replikkar
De9e kan skape liv i forteljinga. Spesielt dersom ein vekslar mellom direkte og indirekte tale.

Overraskande slu&
Slu9en kan vere overraskande for lesaren eller hovudpersonane i novellen, eller begge. De9e er kanskje den vanskelegaste biten, 
men eit godt slu9poeng bør ein ha. Dersom ein tenkjer gjennom korleis novella skal ende i løpet av skrivinga, så kjem slu9en 
le9are. Ei god novelle kan bli øydelagt av eit manglande eller dårleg slu9poeng. Planlegg slu9en før du skriv novella!

 


