
Tips for skriving av dialog

Dialog avslører din ferdighet som forfatter. Om dialogene du skriver er dårlige, er det et tegn på en 
amatør som ikke har forstått hvordan han kan få det talte språk til å fremstå som troverdig. (en 
eksakt gjengivelse er ikke mulig.) En god dialog lyser opp karakterene dine, beveger plottet 
fremover og utvikler relasjoner.

Det er lett å skrive dialog, men for å gjøre det godt, kreves øvelse og hardt arbeid. Når du har fått 
taket på det, vil skrivingen din brått bli langt bedre. Derfor er dialogskriving noe det første man bør 
lære.

Her er noen tips.

1. Forklaringer er ikke nødvendige.

Du vil gjerne at leserne skal forstå det du skriver, og derfor gjør du en ekstra innsats, ikke sant? Se 
bare her:

"Det er fantastiske nyheter," sa han overlykkelig.

I et slikt eksempel forklarer du karakterens følelser to ganger. Utsagnet er mer enn nok, og du 
trenger ikke adverbet "overlykkelig" for å understreke dette. 

Å forklare dialogen din kan både kjede og frustrere leserne. De er intelligente nok til å forstå hva 
som foregår, så ikke opptre nedlatende ved å understreke det åpenbare.

Å gjøre det på denne måten, hindrer leserne i å bli kjent med karakterne på et mer personlig nivå. 
Om du forteller dem at vedkommende gjorde noe entusiastisk, vet de bare at personen var 
entusiastisk, noe som betyr svært lite. Ta en titt på dette.

"Jeg nekter å tro det," sa han. 

Her har jeg ikke gitt noen forklaringer, noe som lar meg oppnå to ting. For det første er teksten 
strammet opp, så fokus ligger på hva som blir sagt fremfor hvordan det blir sagt. (mer om dette) For
det andre får leseren anledning til å forestille seg karakterens overraskelse, noe som gir karakteren 
et mer personlig preg for dem, siden de kan legge deler av seg selv i karakteren. 

Hvis dialogene dine trenger forklaringer, er det et tegn på at noe er galt. Ikke gjør det. 

2. Bannlys adverb.

Dette tipset er viktig for all prosa, men er spesielt viktig for det talte språk. Ofte forsøker forfattere å
bryte monotonien etter "sa" ved å legge inn adverb (sint, trist, lykkelig) Forfattere gjør dette for å 
smugle inn følelser i dialogen, og dermed kommer overforklaringen igjen inn i bildet. En god dialog
formidler følelser gjennom hva som blir sagt, ikke hvordan. Hvis karakteren er trist, er det ditt 
ansvar å vise denne trisheten og hva det egentlig er som får han til å føle dette. Eksempel:

Øystein tørket vekk tårene. "Jeg tror ikke jeg kan fortsette," sa han. 

Her har vi vist at Øystein er trist og brukt dialog for å la ham uttalte dette. Hadde jeg lagt til et 
adverb som forklarte hvordan han kom med uttalelsen, hadde jeg tatt bort muligheten for at leseren 



kan koble og identifisere seg med Øystein.    

3. Hold dialogen immersiv.

Om du har skrevet en bra dialog, er det siste du gjøre å trekke oppmerksomhet mot grepene du 
foretar. Forklaringer og adverb bryter flyten og påminner leseren at du sitter og manipulerer bak 
sceneteppet. 

"Sa," ved slutten av dialog bør være det verbet du hovedsaklig tyr til når du skriver dialog. Dette er 
et uvanlig ord, fordi vi oppfatter det på en veldig mekanisk måte. Når vi ser ordet, hopper vi raskt 
forbi det. Lær å bruke "sa." Du kan synes det er lite dekkende, men leseren legger ikke engang 
merke til det. Ordets humble nærver gjør at leseren fokuserer på hva karakterene sier, fremfor 
hvordan. 

4. Studer samtaler i den virkelige verden. 

Kaffer, barer og restauranter har mange mennesker som snakker, ler og deler små historier med 
hverandre. Du kan øve deg på å lytte og kladde det ned i en notatblokk. Legg merke til temaet, og 
gestene, tonefallet, ansiktsuttrykkene og tilsist reaksjonene. Du kan aldri gjengi dette fullt ut, men 
det er nyttig å være klar over virkemidlene.

Samtaler er ikke bare en utveksling av ord. Kroppsspråk brukes for å fremme eller undergrave 
budskapet, så dette bør du få med når du skriver dialog. Eksempel:

"Du løy til meg!" sa Stine.

Jeg gjorde det for å beskytte deg," sa Øystein. 

Han la hånden på skulderen hennes.

Stine dyttet hånden hans vekk. "Jeg trodde jeg kunne stole på deg." 

Her er dialogen brutt opp med fysiske hendelser. Dette gjør det som skjer langt mer overbevisende, 
og kan brukes for å vise intensjon og følelse på ulik måte. 

Vær dog forsiktig. Dette bør ikke overdrives, da det kan bli tegneserieaktig og distraherende for 
leseren. 

5. Om det ikke tjener noen hensikt – bort med det!

Forfattere faller ofte for fristelsen til å komme med for mange detaljer i en dialog. I den grad du 
ønsker å være realistisk, husk på at "less is more," og at du ikke trenger detaljforklaringer. Husk på 
at dialogen er der for å flytte historien fremover, gi dybde og særpreg til karakterene og formidle 
informasjon. Om det ikke tjener noen av disse hensiktene, bør du vurdere å få det vekk. Eksempel:

"Jeg så Øystein i parken her forleden," sa Stine.

"Jasså," sa Peder. "Hvordan går det med ham?"

"Han har fått seg en ny jobb. Han har fleksible timer, så han har langt mer fritid," sa Stine.

"Bra for ham," sa Peder. "Vet du hva han vil gjøre med all denne fritiden?"



"Nei, jeg har tenkt å spørre ham," sa Stine. 

Denne utvekslingen er kjedelig og tjener ingen hensikt. Vi får ikke vite noe nytt om karakterene, og 
det gjør historien langtekkelig.     

6. Les det høyt.

Å lese høyt er ditt hemmelige våpen og er kjappeste måte å se om det er problemer med dialogen. 
Det vil få frem problemer når det gjelder tempo, pauser og flyt. 

Noter deg hvor du snubler og hvor du må ta unnaturlige pauser. Fiks dette. Noter deg repetisjoner 
av ord og ufrivillige rim og ordspill, og fjern disse.

Hør på det du sier og hvem som sier det. Matcher egentlig ordene karakteren? Er vedkommende en 
brutal gangster, få ham til å høres ut som dette. Er vedkommende en professor, bør han eller hun 
høres smart ut. 

Det er nesten umulig å lese en dårlig setning uten å kjenne det eller snuble på veien, så sørg for at 
du bruker litt tid på høytlesning. 

Du kan utføre denne øvelsen både i skriveprosessen og når du bearbeider teksten etterpå! 

Er dialogene dine bare snakket?

Det er lett å skrive dialog. En person sier noe, en annen svarer, og med et endemål i syne kan du 
styre dem i riktig retning. Problemet er at det er vanskelig å skrive en dialog som andre har lyst til å 
lese.

I virkeligheten bruker folk lang tid på å komme til poenget. Det er ting som tonefall, ansikstttrykk 
og utseende som gir stimulanse. Men om samtalen fortsetter og fortsetter i en skreven tekst, uten 
denne stimulansen, blir det fort kjedelig. 

En eksakt gjengivelse av en samtale er ikke noe for en forfattere. Det er altfor komplekst og umulig 
å få ned på papiret på en lesevennlig måte. En øvelse er å gå på en kafe og lytte til samtaler. 
Menneskene som er der, synes de er spennende, men om du skriver samtalene ned som en eksakt 
gjengivelse, vil det fort fortone seg som meningsløst. Det blir for mye av nøling, digresjoner og 
tankesprang. 

All dialog i prosa er egentlig forenklinger. Når man nedfeller en dialog, er poenget aldri å skape 
realisme, men å gi illusjonen av virkelighet. Du kommer ingen steder ved å "skrive som folk 
snakker." Utgangspunktet for en bra dialog, er følelsene den rommer. Forestill deg hvordan en 
samtale ville arte seg utifra følelsene til karakterene, og skriv ned de viktigste utvekslingene. 
Bortsett fra faktaopplysningene, hva er det dialogen forteller deg? Hvordan er forholdet mellom de 
som snakker? Hvilke trekk har de, med tanke på selvsikkerhet, intelligens og flørting?

En god øvelse er å skrive en liste over hva dialogen skal formidle til leseren. Det er tross alt dette, 
og ikke den eksakte overføringen av informasjon som er målet. For å få det troverdig, må du 
komme til kjernen i hva du vil si. Se på det hele som et utsnitt og en forenkling av virkeligheten. 

Her er et bra eksempel i boken Bread av Ed McBain, hvor en detektiv foretar et avhør av en 
mistenkt som har reist til Tyskland. 



    “Did Diamondback Development send you there?”
    “No.”
    “Did Roger Grimm?”
    “I never heard of Roger Grimm.”
    “Did you take money to Germany?”
    “Money? What do you mean? Of course, I took money.”
    “How much?”
    “Enough for expenses. In traveller’s checks.”
    “How much?”
    “I forget. A little more than a thousand, I think.”
    “Did you spend it all?”
    “No, not all of it.”
    “Then you’ve still got traveller’s checks you didn’t cash, is that right?”
    “Well… yes, I suppose so. Maybe I did spend all of it.”
    “Did you or didn’t you?”
    “Yes, I spent all of it.”

En ekte samtale ville ikke lignet på dette i det hele tatt. Det ville vært mye nøling, lydord, "Æh" og 
"Åh." Men poenget er det kjappe tempoet og etterforskerens pågåenhet. Alt ved samtalen gir 
informasjon til leseren og kommuniserer stemningen. 

Det er dette som er poenget med å skrive dialog som forenklinger av virkeligheten. Det er ikke som 
ekte tale, men er laget for å uttrykke en underliggende sannhet som føles mer treffende på et 
følelsesmessig nivå. Hvis du vet at du skal uttrykke stemning og følelser, fremfor å bare avgi 
informasjon og en eksakt gjengivelse av det som blir sagt, så er mye gjort. 

Når det gjelder å skrive dialekter eller slang, er dette et vanskelig spørsmål hvor du må gjøre mange
avveininger. Du må tenke nøye på hvordan det vil påvirke leseren, og du bør selvsagt ha innblikk i 
det miljøet du forsøker å gjengi. En viktig tanke her også, er å spørre deg selv hvilken hensikt 
dialekt eller slang tjener, hvis målet er å formidle følelser?


