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Kunnskapsdepartementet
har oppfordret lÃ¦rere til Ã¥
ta opp temaer knyttet til 22.
juli i aktuelle fag. LNU har
laget et diktutvalg med 11
dikt som kan leses i
norskfaget
i
lys
av
terroraksjonen i Oslo og
pÃ¥ UtÃ¸ya. Wed, 16 Jan
2019
15:49:00
GMT
Landslaget
for
norskundervisning | 11 dikt
etter 22. juli - 2 dager til
juleferien Har opplevd litt
av hvert i livet pÃ¥ godt og
vondt, og har etter mange
Ã¥r med rus og psykiatri
endelig begynt Ã¥ komme
med til hektene igjen. Thu,
17 Jan 2019 03:30:00 GMT
Stiler pÃ¥ bokmÃ¥l Daria.no - Tekst i kontekst.
Dikt,
fortellinger
og
skuespill,
men
ogsÃ¥
saktekster, gir oss innblikk i
hvordan mennesker har
levd, tenkt og fÃ¸lt til ulike
tider. ... Wed, 16 Jan 2019
17:43:00 GMT Norsk Vg2
og Vg3 SF - Nasjonal
digital
lÃ¦ringsarena
Dramatiken
i
antikens
Grekland.
De
Ã¤ldsta
dramerna man kÃ¤nner till
kommer frÃ¥n antikens
Grekland.Det finns ingen
klarhet kring exakt hur
gammalt dramat Ã¤r, men
fÃ¶rmodligen hÃ¤rrÃ¶r de
frÃ¥n fÃ¶r mer Ã¤n 2 500
Ã¥r sedan. Thu, 17 Jan
2019
12:05:00
GMT
Dramatik â€“ Wikipedia Norsk litteratur er den
litteratur og fortellerkunst
som er blitt skrevet i Norge

eller av nordmenn. Norsk
litteraturhistorie
gÃ¥r
tilbake til Eddadikt og
skaldekvad fra fÃ¸rkristen
tid pÃ¥ 800-og 900-tallet
med diktere som Brage den
gamle
og
Ã˜yvind
Skaldespiller.Med
innfÃ¸ringen
av
kristendommen rundt Ã¥r
1000, kom Norge i kontakt
med
den
europeiske
middelalderkunnskapen,
hagiografi- og ... Fri, 18 Jan
2019 12:19:00 GMT Norsk
litteratur â€“ Wikipedia Tiden stÃ¥r aldri stille. Alt
og alle endrer seg, og
plutselig er du pÃ¥ vei inn i
noe nytt! Vendepunktet er
det punktet da det snur,
nÃ¥r
forandringen
er
uunngÃ¥elig, nÃ¥r det ikke
er en vei tilbake. Sat, 12 Jan
2019
19:07:00
GMT
Vendepunkt - et mÃ¸te
mellom
litteratur,
scenekunst og arkiv - Da
Astrup stiftet familie levde
de i trange kÃ¥r pÃ¥ en
liten
gÃ¥rd
ved
JÃ¸lstravatnet. Han var hele
livet plaget av astma og han
dÃ¸de av lungebetennelse
47 Ã¥r gammel. GÃ¥rden,
Astruptunet, er nÃ¥ en del
av Sogn og Fjordane
Kunstmuseum som ogsÃ¥
eier en del av Astrups verk.
Sparebankstiftelsen DNB
kjÃ¸pte
Jon
Christian
Brynhildsens
store
Astrup-samling som vises
pÃ¥ Bergen Kunstmuseum
Nikolai
Astrup
â€“
Wikipedia - Fukuoka |
Japan ... Fukuoka | Japan
Fukuoka | Japan -
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