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Litteraturens termer, begrepp och genrer 
Term är en definierad benämning som används inom ett 

visst fackområde. Under litteraturhistoriens lopp har en rad 

termer uppstått och innefattar sådant som versmått och 

stilfigurer.  

Begrepp används som synonym för term, men kan även stå 

i relation med en term och Nationalencyklopedins 

definition lyder: det abstrakta innehållet hos en språklig 

term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta 

eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller 

appliceras på. 

Genrer kan finnas på olika nivåer. Det kan på högsta nivån 

vara epik som på nästa nivå är en roman som på nästa nivå 

är en deckarroman. Därtill förekommer ibland undergenrer. 

För brevromanen nämns till exempel ibland två 

undergenrer i form av monologisk och dialogisk brevroman. 

Därtill förekommer blandgenrer såsom prosalyrik.  

 

 

Definitionen hör ihop med vilken term eller begrepp?

En kort och elegant utformad 
tanke eller iakttagelse 

• Prolog 

• Distikon 

• Aforism 

Förlöjligande och kritiserande 
framställning 

• Satir 

• Parodi 

• Pastisch 

Kortare betraktelse av ett ämne 
med ibland subjektiva inslag 

• Fabel 

• Essay 

• Humoresk

Grekiskt ord för vändpunkt i ett 
drama 

• Peripeti 

• Katarsis 

• Anagnorisis 

Bildligt uttryck 
 

• Metafor 

• Pastoral 

• Akrostikon 

Skrift som går till angrepp mot 
någon eller något 

• Kåseri 

• Travesti 

• Pamflett 

Japansk diktform bestående av 
tre rader 

• Divan 

• Haiku 

• Waka 

En skönlitterärt berättande text 
 

• Ode 

• Prosa 

• Lyrik 

En grupp med versrader i en 
dikt 

• Strof 

• Trop 

• Cesur 

Samlingsnamn för poesi och 
dikter 

• Prosa 

• Lyrik 

• Aforistik 

Påhittad historia 
 

• Fiktion 

• Rapsodi 

• Hyperbol 

Inledande del av berättelse 
 

• Omkväde 

• Prolog 

• Epilog

Definitionen hör ihop med vilken genre?

Skönlitterär text som liknar 
romanen fast är kortare 

• Epik 

• Novell 

• Lyrik 

Skriven levnadsteckning av en 
person 

• Biografi 

• Monografi 

• Bibliografi 

Episk dikt skriven på vers 
 

• Roman 

• Epos 

• Limerick 

 


