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Dette er en bok for deg som kan litt. Altfor mange litteraturhistorier forutsetter at leseren kan norsk litteratur
på rams. Denne litteraturhistorien er for deg som mener å ha vært borti Ibsen på videregående.
Du som lot deg verve inn i Bokklubben Nye Bøker av søsteren din for at hun skulle få det blå koppesettet som
vervepremie. Du som gjerne skulle ha lest mer, men ikke helt vet hvordan du skal begynne.

Vi har forsøkt å unngå å snakke ned til leseren, selv om vi kan mye mer enn deg. Med utgangspunkt i det halvt
erindrede er det vårt mål å gi et helhetlig bilde av norsk litteratur, fra runene til Abo Rasul, fra Håvamål til
Håvard Melnæs. Likevel er dette et ettbindsverk, og vi har vært nødt til å begrense stoffet. Man kunne ha
skrevet bøker om alt som ikke fikk plass. Men de hadde blitt ganske kjedelige.

Hvis du bare har tenkt å lese én ettbinds norsk litteraturhistorie i år, så klin til.
Fagstoff: Ei multimedierik vandring i norsk språk og litteratur fra urnordisk tid til i dag. - Konsept 2 er
interaktiv norskopplæring, med bl.a. grammatikk, språkhistorie, sjangerlære, litteraturhistorie, spill og
oppgaver.
Konsept 2 følger fagplanen i. Å lykkes med litteraturhistorie På dette nettstedet finner du "test deg

selv"-oppgaver til alle kapitlene i boka. Klikk på menyen på venstre side for å få fram. Språk- og
litteraturhistorisk tidslinje. Basisbok i norsk.
Boka er prøvd ut i grunnskole for voksne og kan brukes både i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
og i norskfaget. Særemne om litteraturhistorie Litteraturhistorien i korte trekk, med noen få forfattere som står
sentralt i hver periode. Konsept 2 er interaktiv norskopplæring, med bl.a. grammatikk, språkhistorie,
sjangerlære, litteraturhistorie, spill og oppgaver. Konsept 2 følger fagplanen i. Norsk språkhistorie. Fra
urnordisk i år 200 e.Kr. til norsk i 2014. www.123norsk.com Skandinavisk leverandør av kreative treprodukter
på millimeternivå. Alle gode ting er limtre. Limtre er formstabilt, lett å bearbeide og har en høy styrke i.
Norsksonen er et det hvor du kan lære norsk. På Norsksonens sider finner du informasjon om norsk språk,
kultur, historie, det norske samfunnet og andre ting som.

