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Show don't tell – Hvordan gjøre det? 
 

Er en gylden regel for skrivingen man ofte får høre. Er et godt råd mesteparten av tiden, men gjelder 

ikke alltid. 

 

Du har kanskje lagt merke til det i film og TV-serier, hvor dette er svært tydelig. Når karakterene 

står og forteller deg hva som skjer, istedet for at kameraet bare viser deg, er det ofte dårlig. 

«Forklare plottet under flukt,» som eksempel.  

 

En av de viktigste reglene for nye forfattere. Uten blir skrivingen flat og kjedelig, med blir den 

innholdsrik (mer om dette) og lett å leve seg inn i.  

 

Telling er å forklare på direkten det som skjer. «Det er en katt ute i gangen.» Showing gir den 

samme informasjonen på en indirekte måte. «Det skrapes vagt mot døren og vi hører et mjau.» I 

dette tilfellet engasjeres sansene. 

 

Det er litt mer til det enn å bare bruke indirekte og direkte metoder for å få det samme resultatet. 

Metoden gir alltid et annet resultat. I skrivingen er det svært lite som bare er informasjon. 

Innpakkingen er alt og påvirker innholdet.  

 

Eksempler. Først i form av tell og så show:  

 

«Hun vet at hun trenger enda en kopp kaffe. Hun går bort til kaffekanna og skjenker seg en skvett.» 

 

Lone kjente konsentrasjonen glippe, og bestemte seg for at det var på tide med dagens andre kopp. 

Øystein hadde hjelpsomt nok fylt kanna, og hun kunne allerede lukte den kjente, jordlige aromaen i 

luften. Hun reiste seg fra stolen, strøk skjørtet på plass og listet seg frem for å sikre seg kaffe. 

 

Hvert eksempel inneholder samme grunnleggende informasjon – en dame skaffer kaffe – med ved å 

vise fremfor å fortelle om scenen, så kan du flette inn mer av eksposisjonen (viktig bakgrunnsinfo) 

og hint i de samme hendelsene. Hvordan du formidler er like viktig som hva du formidler. Hvis du 

bruker tell, gir du informasjon. Hvis du bruker show, kan du forhåpentligvis engasjere leseren.  

    

Letteste måte å lære hvordan å show istedet for å tell er å gjøre følgende øvelse. Skriv en scene ved 

å først tell, og så omskriver du den til show istedet.  

 

Du kan tenke på forskjellen mellom de to som årsak og virkning. Årsak kan være en handling, et 

behov, en følelse eller en uttalse i dialogform. Finn ut hva som er årsaken, og tenk ut hva slags 

virkning det får. 

 

I kaffeeksempelet så trenger Lone en kopp kaffe. Virkningen er at hun føler at hun mister 

konsentrasjonen, og lukter den nybryggede kaffen. Når hun reiser seg, må hun justere skjørtet, og 

av en eller annen grunn så lister hun seg. Unngår hun noen? Dette gir hint om at det er noe mer i 

handlingen.  

 

Showing vil alltid være lengre enn telling, og det lar deg ekspandere og utbrodere informasjonen du 

lar være tilgjengelig, uten at det blir som å lytte til et foredrag eller en historieleksjon. 

 

I scenen fant vi ut at dama het Lone. Vi fikk vite at hun trenger mist to kopper kaffe. Vi vet at 

Øystein er tilstede. Vi vet noe om hva hun har på seg. Vi vet at hun lister seg. 

 

Scenen har også en setting og kontekst. Vi vet at det foregår iløpet av en dag, og at det antakelig 
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foregår på et slags kontor. Jo mer spesifikke slike detaljer er, jo mer vil leseren være istand til å leve 

seg inn i dem. Hvis Øystein gikk med en tweed-genser, ville det si noe om settingen.  

 

En annen ting er et sanselig språk. Prøv å forestille deg hvordan kaffen lukter, smaker, ser ut, 

hvordan omgivelsene og fargene og følelsen av stedet er. 

 

Det er faremomenter ved show som går på lengde. Du kan ende med å bruke for mange ord til å 

beskrive enkle ting. Det du beskriver må være viktig på et eller annet nivå. Leseren har ikke endeløs 

tålmodighet. Noen ganger kan informasjonen gies rett frem.  

 

Så den generelle regelen er, for det meste show, men noen ganger tell.  

 

I musikken er stillhet like viktig som lyd, og hvis du maler, trenger du et blankt lerret. Hvis du 

tenker på show som malingen og tell som bakgrunnen man maler på, skjønner du at du ikke trenger 

å fylle hele bildet.  

 

Å vite når du skal velge show eller tell kommer fra erfaring, øvelse, instinkt og intuisjon og 

feedback. Hvis du bare shower, så overlesser du historien og kjeder leseren. Hvis du bare tell, blir 

historien flat og livløs. 

 

Så det heter seg Show don't tell, men burde kanskje være Mostly show, sometimes tell.  

 

 

Litt mer om tell og hvorfor det er like viktig som show 
 

Det er flere som advarer mot at show skulle være en overlegen skriveform.  

 

Det man må huske når man skriver, er at fortellingen ikke bare blir til utifra ordene på arket, men i 

leserens forestilling og fantasi. Derfor må man kunne stole på leseren. Man kan ikke si alt. Less is 

more er også en god tanke. Vi må ha springbrett som leseren kan danne bilder fra.  

 

Charlie in Stephen Chbosky’s The Perks of Being a Wallflower.  

 

This is happening, I am here and I am looking at her. And she is so beautiful […] You stand up and 

see the lights on the building and everything makes you wonder. And you’re listening to that song 

and that drive with the people you love most in this world. And in this moment, I swear we are 

infinite. 

 

Her brukes tell, men uten å forklare hva som ligger bak. Det er heller ikke noe show som beskriver 

hvorfor jenta er vakker eller hvordan musikken føles. Det brukes tell for å beskrive lykke, 

simpelthen ved ordet infinite. Leseren får fylle tomrommet som Chboksky skaper ved å fjerne 

beskrivelser og en fullstendig redegjørelse om hva som er på ferde. 

 

Feilen mange gjør, er å tro at show betyr å vise alt fremfor å vise hva som er viktig. 

 

Vis nok til å friste leseren. Men ikke vis frem alt så mye at du tar bort mystikken og leserens evne 

til fantasi. Igjen er balanse tingen.  

 

Her er ting å se etter: 

 

Har du store deler av teksten fylt med bilder som ikke tjener noen hensikt? Dette må ofte kuttes. 

Dette skaper stillstand og ødelegger fortellingens fremdrift. 
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Lær å bruke show gjennom dialog. Måten vi snakker på og ordene vi bruker sier noe om en person. 

Det er sjelden noen snakker i perfekte setninger, og det bør heller ikke karakterene våre. Det gir 

realisme. Dialog kan gi hint om karakterens indre tilstand.  

 

Istedet for å vise alt som er å vite om en person eller sak, vær kritisk og avslør bare det som er 

viktig eller uvanlig. En god tanke er hva du selv som leser synes er engasjerende. 

 

Det finnes forfattere som legger vekt på enten show eller tell. Det er opp til deg å finne den 

balansen som passer deg.  

 

En ting jeg opplevde, var at en av mine kritikere på litteraturbloggen påberopte «show don't tell» da 

jeg ga informasjon om en politisk situasjon i en tekst. Dette er helt feil anvendelse av regelen, som 

ikke er et absolutt.  

 

 

Resultatet av våre øvelser 

 
Med dette foredraget som utgangspunkt, forsøkte vi oss på diverse skriveøvelser, hvor vi først laget 

en liten historie med ren telling, så den samme historien med ren showing. Det viste seg at vi ofte 

hadde problemer med å skille de to fortellerteknikkene fra hverandre. Men vi fikk et gjennombrudd 

hvor korrekt bruk av show-teknikken kunne beskrives med større presisjon. På den måten lærte jeg 

svært mye, rent personlig. Dessverre har jeg bare tilgang på mine skriveøvelser og ikke de til de 

andre deltakerne. Jeg fremlegger disse her, og mot slutten skal jeg vise hvordan forståelsen av 

teknikken ble bedre. 

 

Øvelse 1: Beskriv et tilfelle av utroskap 

 

Tell: 

 

Gunnar hadde alltid vært en litt nerdete revisor. Han tok sin hatt og gikk mot slutten av dagen. Det 

var godt å komme fra kontoret. Men da han kom hjem, stod døren på gløtt og han hørte 

mistenkelige lyder. Hans kone var i full vigør med melkemannen. Full av fortvilelse og med tårer i 

øynene løp Gunnar mot våpenskapet. Haglen måtte da være her et sted? 

 

Her ser vi at informasjonen blir gitt eksplisitt og direkte. Dette er ren tell-teknikk. 

 

Show:  

 

Gunnar justerte hatten for tredje gang foran speilet. En perfekt match da bremmen endelig var 

symmetrisk med brillekanten. Frisk luft strømmet over ansiktet da han forlot åsstedet for det 

fordømte rotteracet. Bare tindrende blå øyne stod mellom han og den fri landevei på harleyen. 

Nuvel. Men hva var dette? En kvinnestemme stønnet og jamret. En stemme som han hadde hørt ført, 

men aldri på den måten. Døren skled langsomt inn i rommet. Snurrebarten understreket det brede 

smilet som viste seg. En konduktørbart. Skulle dette være ... en autoritet? Allting ble borte i lys og 

farger, røde og svarte prikker. På avstand hørte han dem rope. I hånden hadde han alt den kjølige 

berøringen fra et langt løp.  

 

Dette er et vellykket forsøk på show. Den informasjonen vi ga med tell-teknikk, en nerdete revistor 

og fortvilelsen presenteres på en indirekte måte. Det ene med det andre, så å si. På dette tidspunktet 

var vi likevel forvirret, fordi show-eksemplet også har tell-elementer, selv om jeg hadde forsøkt å 

unngå dette. Vi får vite at paret roper etter ham. Show-teknikken ble altså iblandet tell-elementer på 
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automatikk. Selv om dette er del av et naturlig språk og vi tidligere har kommet frem til at en 

balanse mellom teknikkene er tingen, ville vi forsøke å komme frem til et mer rendyrket eksempel. 

Her gikk jeg inn for å være så sanselig som mulig og unngå å komme med eksplisitte og direkte 

uttalelser. 

 

Nytt forsøk på show:  

 

Skyggen av en hattebrem kom på linje med en rektangulær brillekarm. Glitring i speilet en stund, 

og så ble lyset slukket. Det smalt i en dør. Gunnar åpnet munnen og lente holdet tilbake. Et kaldt 

pust fikk de tynne hårtustene til å blafre. For lenge siden, tenkte han, altfor lenge. En gang hadde 

han hørt brølet fra en motor og kjent en storm med et fast grep om forgasseren. Hvorfor var det 

ikke slik mer? Jo, duften av kashmir, myk, myk berøring og sommerfuglens vingeslag hadde endelig 

fanget ham. Det sterke og harde beseiret av mykhet. Alt dette svant idet det gikk et støkk i ham. En 

lys stemme reiste seg og sank, gikk opp i fistel i samme stødige tempo. Døren skled inn i rommet og 

brakte lyset inn. En hårete bjørn stod med et fast grep rundt melkehvite hofter. Duggete vinduer. 

Krøllete klær. Skikkelser i omfavnelse. Bruset fra en motor vokste til et brøl. Da denne mektige 

røsten hadde talt, stod Gunnar med sitt eneste bevis på manndom. Buckshot. Grovkalibret. Krutt. 

Indianerne kalte det tordenrør.  

 

Igjen ser vi at enkelte tell-elementer kommer inn. Det uttales direkte at det smeller i døren. Det 

virket vanskelig for oss å skille de to teknikkene fra hverandre fullt og helt. Vi kom frem til at vi 

ville bruke enklere eksempler. 

 

Øvelse 2: Gi enkle beskrivelser med show-teknikken 

 

Beskriv en stinkende kaffekopp som skaper kvalme: 

 

Hvit porselen med et håndtak lå flekket i en kum. Fluene surret lystig rundt åsstedet av matrester og 

kaffegrut. Gunnar vendte ansiktet bort og måtte undertrykke et stønn.  

 

Her synes jeg at behovet for ikke å si ting eksplisitt ble nesten tvangsmessig. Å si at det ligger en 

kopp i kummen ville vært et utslag av tell-teknikken, noe som viser at en rendyrking sjelden er 

mulig og nesten aldri er hensiktsmessig.  

 

Beskriv en vakker kvinne: 

 

Perfekt symmetri i alveform, de lette trinnene til livets lindring på jorden. Det var hennes skikkelse, 

stående rak og lysende foran mitt forkrøplede selv. En hunchback, et creep, stilt overfor dette 

uforlignelige.  

 

Det var enighet i forsamlingen om at skjønnhet ble stående i skarpere relieff ved å vise følelsen av 

mindreverdighet og stygghet. Her er vi inne på noe vesentlig. Show-teknikken betyr at vi må si det 

ene med det andre, og for dette kan det å skape kontraster og motsetninger ofte virke på en slående 

måte.  

 

Beskriv en kjøretur i høy hastighet: 

 

Duren av motor hadde vokst, helt til det plutselig ble borte ble ett med bakgrunnen. Skjerfet kastes 

rundt nakke og hals, mens jeg svimlende faller ned alpeveien som snodde seg som en slange, snart 

hit, snart dit, de hurtigdreiende hjulene fulgte bare etter.   

 

Det som skal fortelles, at det er en kjøretur i høy hastighet, blir ivaretatt uten å sies eksplisitt. Men 
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igjen finner vi en direkte beskrivelse, skjerfet som kastes rundt i vinden. Deltakernes andre 

eksempler hadde inneholdt en del beskrivende narrativer. Vi tenkte vi ville unngå dette for igjen 

forsøke få grep om teknikken. 

 

Øvelse 3: Beskriv følgende: Noen har sagt at du er dum og da blir du sint – unngå noe 

narrativ utover dette 

 

Ordene faller ut og treffer meg i brystet. Hun står fortsatt foran meg, rak og med stirrende øyne, 

men min ene gode egenskap som jeg verdsatte er forduftet. Øystein, kan det være sant? Øystein, du 

tok feil, og det er ene og alene din skyld. Du klarte ikke å se langt nok, hva som var fasisten og hva 

neste trekk burde være. Brystet snevrer seg sammen og blir til en kald stein, langt der inne. De røde 

leppene hennes, tungen som alltid vagger. Jeg skulle ønske tungen kunne tørke inn, leppene sprekke 

blodig.  

 

Igjen er det et bra tilfelle av show. Sinnet vises ved at vedkommende vil slå, uten at dette sies 

direkte. Men andre deler av beretningen innebærer direkte beskrivelser, idet dama står rett foran 

hovedpersonen. Hvordan kan vi forstå dette? 

 

Konklusjon 

 
Iløpet av foredraget ble vi stilt overfor show-teknikken, som godt kan brukes på en balansert måte 

for å skape større sanselighet og tilstedeværelse i teksten. Det er en del viktige verktøy og måter vi 

kan bruke for å anvende oss av teknikken.  

 

For å skrive show:  

 

Si det ene med det andre 

 

Vær implisitt, ikke eksplisitt 

 

Vær indirekte, ikke direkte 

 

Tenk på det du skal fortelle som årsak, tenk på det du skal vise som virkningen av dette 

 

Show er malingen vi bruker på et lerret som allerede er etablert, tonene vi bruker på en talende 

stillhet 

 

Vær gjerne sanselig 

 

Våre skriveøvelser viste oss at det ofte er vanskelig å beskrive noe, uten å av og til komme med 

direkte informasjon og direkte uttalelser. Av den grunn har vi forstått følgende: 

 

God skriving kan være en rendyrket form for show, eller en rendyrket form for tell 

 

Show-teknikken er god hvis man kan skape innlevelse for leseren. Faremomentet er at det blir mye 

tekst for å gi enkle opplysninger 

 

Tell-teknikken er god hvis man kan lage hulrom som lesren kan fylle med sin fantasi.Den er også 

god hvis man behøver å gi opplysninger om hva som er på ferde, hurtig og enkelt. Faremomentet er 

at det kan blir flatt og kjedelig 

 

Som med mye annet er balanse tingen, og det er opp til hver forfatter å finne sin stemme og 
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balansen mellom de to 

 

Vi kan sette opp følgende ligning for å forstå hvordan vi anvender oss av show-teknikken: 

 

Tell = Show/Tell 

 

Man må etablere i sitt hode hva man vil fortelle, og så finne en måte å si dette på gjennom en 

blanding av ekslisitt og implisitt skriving. Husk på at less is more, og at det er i avgrensningen 

mesteren viser seg. Man kan eventuelt snu dette på hodet, og begynne med en sansende skildring. 

Da blir historien som fortelles til gjennom sansingen. I litteraturen som i filosofien er svaret aldri 

det ene eksakt.  


