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analytiske tilgange til fiktion af enhver art. Ved at anlægge en formel vinkel på fiktion og genrer,
demonstrerer bogen, hvordan fiktion fungerer i forskellige genrer og retter opmærksomheden mod de vilkår
for menings- og betydningsdannelse, som læser og publikum møder i fiktion. Bogen integrerer teorier om
fiktion og genrer med et bredt spektrum af analytiske tilgange til specifikke genrer, fx romaner, digte,

komedier, spillefilm og billedbøger. 

Fiktionens genrer. Teori og analyse falder i to dele. I første del præsenteres henholdsvis bogens fiktions- og
genrebegreb og de to begrebers historie. Denne teoretisk orienterede del af bogen afsluttes med en model til
analyse af fiktion. I anden del behandles lyrik, fortælling (epik), drama, børnelitteratur og levende billeder.

Alle kapitlerne omfatter præsentation af både analytiske begreber og de vigtigste  genrer. Anvendelse af
analytiske begreber, fx rim, rytme, komposition, plot, fortæller og replik, demonstreres på litteratur og

levende billeder.   

Fiktionens genrer. Teori og analyse henvender sig til litteratur- og danskstuderende og studerende ved
beslægtede fag på universiteter og seminarier. 
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