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Noveller deler en række dominerende træk; de er fiktionstekster med et enstrenget plot, der er koncentreret
omkring en begivenhed eller en situation, som sætter spørgsmålstegn ved det velkendte og givne.

 

Novellen teori og analyse er en indføring i analysen af noveller. Bogen lægger vægt på læsersynsvinklen og
sætter fokus på de vilkår for menings- og betydningsdannelse, som novellegenren tilbyder læseren. Bogen
sammenkæder en række anerkendte teorier om novellen med nyere teorier om dens enkeltaspekter, herunder

fiktion, karakter, plot og begivenhed og den gennemgår, hvorfor novelle og short story bør ses som
betegnelser for den samme genre: novellegenren.

 

Hvert kapitel giver en grundig indføring i et aspekt af novellegenren, især novellens teori, definition og
subgenrer samt novellesamlingen, novellen i andre medier og dens relationer til nabogenrerne fortælling,
eventyr, kortprosa og roman. Bogen indeholder desuden et længere kapitel om linjer i novellegenrens

litteraturhistorie og afsluttes med en detaljeret model til analyse af noveller.

 

Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende samt studerende ved læreruddannelsen og beslægtede
fag på professionshøjskoler og universiteter.
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