
ATT ANALYSERA EN NOVELL 

Titel 

Novellens titel har ofta en viktig koppling till novellens 

innehåll. Den kan innehålla en ledtråd och peka på en viktig 

del i novellen. Vad kallas din novell och varför tror du att 

novellen har fått denna titel? 

Inledning 

Novellens inledning eller exposition är till för att läsaren ska 

fastna för boken, att läsaren ska vilja läsa vidare. Författaren 

kan inleda en novell på följande sätt: 

a) Mitt i handlingen 

b) Kronologisk ordning, dvs först beskrivs dag 1, sedan 

dag 2, dag3 osv. 

c) Börjar i slutskedet 

d) Förklarar bakgrunden. 

På vilket sätt inleds din novell? Ge exempel. 

Berättarperspektiv 

Det finns olika typer av berättare i en novell: 

a) Den allvetande berättaren beskriver vad personerna 

tänker och känner. Berättaren kommer gärna med 

egna kommentarer. 

b) Den rapporterande berättaren beskriver bara det 

berättaren ser och hör. 

c) Den medkännande berättaren är en utomstående 

berättare som beskriver ur en av huvudpersonernas 

synvinkel. 

d) Jag-berättaren är en av huvudpersonerna. 

Beskriv berättaren i din novell.  

Personer/karaktärer 

Skriv om hur personerna presenteras, hur du uppfattar dem, 

vad du tycker om dem och om de verkar vara trevliga eller 

inte. Hur beskrivs personerna? Beskrivs utseendet? Beskrivs 

beteendet? Ge exempel på personbeskrivningen i din novell. 



 

Miljö 

Skriv om miljön.  Kom ihåg att det inte bara är hur saker ser ut 

som är viktiga för miljön, utan det är också ljud, lukt, känsla 

och smak som är viktiga. Leta efter alla tecken på miljö-

beskrivning och skriv om du tycker att det är bra, för mycket 

eller för lite. Kan du se platserna framför dig när du läser? I så 

fall har författaren gjort ett bra jobb. Kan du inte se platserna, 

men tycker inte att det spelar så stor roll? I så fall kanske 

författaren har valt att fokusera på en annan del än just 

miljöbeskrivningen. 

Handling och konflikter 

Beskriv handling i novellen eller ännu mer specifikt, novellens 

konflikter. Det finns två typer av konflikter – externa och 

interna. En extern konflikt är mellan två eller flera personer, 

medan en intern konflikt pågår inom en karaktär. 

Tid 

Novellen kan innehålla olika tidsperspektiv. Berättelsetiden är 

handlingens sammanlagda tid. Berättartiden är den tid det tar 

för berättaren att berätta historien. Under hur lång tid 

utspelar sig din novell? Skiljer sig den tidsaspekten från den tid 

det tar för berättaren att berätta historien? 

Vändpunkter och peripeti 

Peripeti är ett annat ord för vändpunkt. I vissa böcker är 
vändpunkten väldigt tydlig, pang så dör någon och allting 
ändras, eller polisen hittar den där viktiga ledtråden och 
mördaren åker fast. I andra noveller är det inte alls lika tydligt. 
En novell kan ha flera små vändpunkter. Vändpunkternas syfte 
är att öka spänningen och nå fram till ett avgörande, peripetin,  
i handlingen. Läs din novell noga och försök lista ut var du 
tycker att vändpunkten är. Efter peripetin kommer 
upplösningen. Det är då problemet löses. Tycker du att det är 
vettigt gjort? Har frågorna fått svar? Levde de lyckliga i alla 
sina dagar? 
 

 

 



 Avrundning 

Läsaren får här chansen att samla tankarna tillsammans med 

huvudpersonerna, dvs ta del av triumfen eller sorgen. De 

vanligaste avslutningarna är: 

a) ett lyckligt slut, dvs personerna löser konflikten. 

b) en ”katastrof”, där personerna skiljs åt eller går till 

våldshandlingar. 

c) historien slutar där den börjar, en sk cirkelkomposition. 

Beskriv avslutningen i din novell. Ge exempel! 


