
Skriv en novell!



Vad ska den handla om?

I en bra berättelse finns tre delar: 

sådant du upplevt 

sådant du hört eller läst om 

sådant du hittat på 



Planera din novell

Vilken konflikt ska den handla om?

kärlek, svartsjuka, mobbning, ett brott, en revansch, en konflikt eller något helt annat.



Bestäm vilka personer som ska vara 
med i din novell

Ju mer du vet om dina karaktärer desto bättre, även om du inte kommer att ha med all 
information i din novell.

Hur gamla är de? Vad heter de? Hur ser de ut? Vilka egenskaper har de? (osäkra, kaxiga, 
snåla, fega, avundsjuka, hjälpsamma osv) Hur brukar de klä på sig? Var bor de? Hur ser de på 
sin framtid?



Bestäm novellens miljö

När du bestämt plats eller platser; fundera över punkterna så att du kan gestalta platserna i 
din novell. 

Vad ser man? Vad ljud hör man?  Hur doftar det?

Tips: Välj gärna en miljö du känner till så att du kan på övertygande sätt beskriva miljön.



Vad ska hända i din novell?

Skriv kort om början, vändpunkten och slutet



Hur ska din novell börja, och sluta?

Bestäm dig hur din novell ska börja. Prova ett  alternativ innan du bestämmer  dig. 

Olika sätt att börja en novell är: 

med en kort person- och miljöbeskrivning

mitt i spännande händelse

med en tillbakablick (vad har hänt tidigare? )

med en inre dialog (alltså att läsaren får ta del av en av karaktärernas tankar och känslor)

med en dialog.



Tips

Tips! För att kunna göra bra planteringar, dvs du ger en ledtråd, eller flera ledtrådar som 
sedan får sin förklaring i slutet behöver du ha en idé om hur novellen ska sluta. Det kan alltså  
vara bra att koppla ihop början med slutet.



Förändringar hos huvudpersonen

Vilken förändring ska huvudkaraktären ha gått igenom på slutet.



Presentera din novellidé för en annan 
person muntligt



Skriv ditt första utkast

Skriv ditt första utkast i google dokument



Bearbeta din novell

Läs igenom din novell högt. Om du läser den högt för dig själv så hör du ofta vad som låter 
bra och vad som låter mindre bra. Gör ändringar.

Kolla språket! 

Rätta alla röda markeringar i dokumentet.

Använd synonymer.se för att ersätta ett ord som du använder flera gånger eller om du vill 
kolla upp ordets stavning



Kamratbedömning av din novell

Är titeln bra? Lockar den till läsning?

Hur är inledningen? Hur skulle den kunna bli bättre?

Är det tydligt vilken konflikt som novellen kretsar kring?

Är novellen intresseväckande och spännande? Har du något förslag på hur den skulle bli 
ännu mer spännande?

Finns det gestaltningar i texten? Finns det något som skulle kunna gestaltas istället för att 
sägas rakt ut?

Hur är slutet - hänger det ihop med början på ett bra sätt? Skulle novellen bli bättre med ett 
annat slut?



Bearbetning av din novell

Bearbeta din novell med hjälp av de kommentarer du fått.



Lämna in för en första kommentar av 
läraren

Lämna in i classroom



Bearbeta din novell

Bearbeta de förbättringsförslag du fått av din lärare och lämna in för slutgiltig bedömning


