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Litteraturhistoriens barn gir et litteraturhistorisk perspektiv på et utvalg oppvekstskildringer i sentrale verker i
norsk og nordisk litteratur. Startpunktet er middelalder og folkediktning med fortsettelse fra første del av
attenhundretallet til 2009.
Kapitlene kan leses hver for seg som frittstående analyser, noen som punktnedslag, andre som oversikter
innenfor et avgrenset tidsrom.
De er ordnet etter de litterære tekstenes kronologi og viser noen sammenhenger og endringer i beskrivelser av
barn og barndom gjennom litteraturhistorien. Boka er relevant for arbeid med litteraturstudier og
litteraturformidling på ulike nivåer i grunnskole, videregående skole, lærerutdanning og universitet.
Fagstoff: Ei multimedierik vandring i norsk språk og litteratur fra urnordisk tid til i dag. - Vi tilbyr produkter
og tjenester til norske bibliotek, som bøker, e-bøker, e-bok, lydbøker, film, publikasjoner og
bibliotekmateriell. Biblioteksentralen er et samvirkeforetak som er eid og styrt av medlemmene. Eierne våre er
i all hovedsak norske kommuner og fylkeskommuner. Vårt mål er å bidra. Løft ditt hode, du raske gutt! Om et
håp eller to ble brutt, blinker et nytt i ditt øye, straks det får glans av det høye! (Bjørnstjerne Bjørnson) Den
norske sjømann er et gjennombarket folkeferd; hvor fartøy flyte kan der er han første mann. (Bjørnstjerne

Bjørnson) VIGGO-BOKS OG SORTE SIDER. Dette er den mest omfattende Viggo-samlingen som
noensinne har vært utgitt i Norge! Konsept 2 er interaktiv norskopplæring, med bl.a. grammatikk,
språkhistorie, sjangerlære, litteraturhistorie, spill og oppgaver. Konsept 2 følger fagplanen i. Mæla
ungdomsskole er Skien kommunes eneste baseskole. Vi er en digital skole og på disse sidene finner du
læringsressurser i alle fag. Bokklubben nettbokhandel.
Billige bøker med maks rabatt. Nye romaner krim barnebøker fakta lydbøker e-bøker klassikere. Realismen to epoker, eller én? En stiloppgave som tar for seg hovedpunktene innen realisme og naturalisme, og hva som
skiller de to epokene.

