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Renässansen var en tid av brytningar och andlig förnyelse, och kanske den av de stora epokerna i vår historia
som gett upphov till flest motsägelsefulla definitioner och överraskande omvärderingar. Europas avgränsning
mot omvärlden blev skarpare samtidigt som den kända världen blev större, nationalstaterna började växa fram
och humanismens ideal drog fram över kontinenten. Med namn som Machiavelli, Luther, Erasmus, Ronsard,
Rabelais och Montaigne föddes en ny civilisation som hyllade vetenskaplighet, kunskap, tämjande av naturen
och kärlek till det sköna.
Boken koncentrerar sig på den franska litteraturen under denna omvälvande epok, men hela tiden behålls det
större perspektivet genom beskrivningar av hur idéerna flödade kors och tvärs över Europa.
Boktryckarkonsten, de stora upptäckterna och protestantismens framväxt ses som viktiga faktorer bakom
renässansidealets spridning. Poesin och skönlitteraturen behandlas ingående och hela det sista kapitlet ägnas åt
Montaignes "Essayer".
Under renässansen föddes det moderna Europa och i förlängningen hela den moderna civilisationen.
Den världsbild som fördes fram byggde på att man sökte och konstaterade tingens harmoni, men epoken stod

även för "ett komplicerat samboende mellan en kunskapstörst och en fortfarande trevande vetenskap, mellan
längtan efter skönhet och en osund aptit på det monstruösa, en blandning av enkelhet och komplexitet, av
oskuldsfullhet och sensualitet, av kärlek och hat" (J.
Delumeau).
Informativ tekst om norrøn litteratur.
Karakter: 5/6 (3. klasse, videregående) 1 Norrøn litteratur (800-1350) 1.1 Om norrøn litteratur. Den første
skriften man kjenner til i Norden er runene. Rune betyr hemmelighet, og de ble brukt i magi. Fagstoff:
Skrivehjelp for personlig essay. Et personlig essay er en resonnerende tekst med et klart og subjektivt preg.
Les elevtekst og se teksten bli kommentert. Sokrates ble født ca 470 f.Kr. Det meste av det vi vet om Sokrates
har vi fra Platon, og grunnen til dette er at Platon, som var en av Sokrates’ elever, ofte. Fagstoff: Fagstoffside
om det moderne gjennombrudd - Tendenslitteratur Det moderne gjennombruddets litteratur skulle ha en
tendens, det vil si den skulle ha et klart. Åsatru eller åsatro er en gren innenfor et mangfold av nyhedenske
trosretninger og betegner flere nyreligiøse bevegelser som henter inspirasjon fra norrøn mytologi. Norge
hadde vært nøytrale under 1. verdenskrig. Det skulle vi også være under 2. verdenskrig.
Det var planen i hvert fall, men 9. april 1940 falt den planen i grus. Gyldendal lanserer egen podcast som tar
for seg skjønnlitterære utgivelser fra norsklisten og noen oversatte titler.-Vi ønsker med dette å synliggjøre
deler av.

