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Forord
Litteraturens redskaber er en opslagsbog til grund-
skolens ældste klasser og tilsvarende niveauer –
og til andre, der ønsker at tilegne sig en dybere
forståelse af litteraturen. 

Bogen indeholder artikler om alle de begreber,
som elever på dette niveau har behov for at
kende for at kunne foretage en fyldestgørende
litterær analyse. Endvidere er bogen tænkt som
den værktøjskasse, hvorfra der kan hentes ideer
og inspiration, når der arbejdes og eksperimen-
teres med sproget i forbindelse med de skriftlige
arbejder. 

Litteraturens redskaber er ordnet alfabetisk. Det
enkelte begreb behandles i to spalter. I hoved-
spalten defineres begrebet, og i margen uddybes
det gennem eksempler. Der er således tale om et
samspil mellem på den ene side teorien og på
den anden side dens anvendelighed illustreret
ved eksempler af de mange forfattere, som
anvender den.

En række opslag indeholder begreber anført i
kursiv efterfulgt af en *. De henviser til opslag i
bogen, hvor det pågældende begreb gennemgås.

Sammenfattende tilstræber Litteraturens redskaber
at give eleverne en grundlæggende viden, som
dels imødekommer de formelle krav til prøver
og eksaminer, og dels tilgodeser oplevelsen ved
den gode tekstlæsning.
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