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Med tiden Maja Bødtcher-Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Med tiden - en litteraturhistorisk arbejdsbog er
en didaktisk tilrettelagt litteraturhistorie, som dækker det litteraturhistoriske område i dansk i 1. 2. og

3.g.Grundbog Med tiden består af 15 kapitler med de litteraturhistoriske perioder fra oldtiden til år 2000.
Hvert kapitel indledes med en analyse af en central litterær tekst fra perioden efterfulgt af forfatternoter,
periodebeskrivelser, genrenoter, perspektiveringer og læsestrategi. Eleverne kan aktivt arbejde med

litteraturhistoriske emner med udgangspunkt i noteopslagene og de analytiske, kreative og skriftlige opgaver.
Med tiden fungerer på den måde som en litteraturhistorisk arbejdsbog. Med tiden dækker de litterære

hovedgenrer, inddrager kanonforfattere og har fokus på læreplanens opdeling af et realisme- og
modernismespor i nyere tids litteraturhistorie. Bogen indeholder også en lang række kunstværker fra alle

perioderne, som kan inddrages perspektiverende i undervisningen. Website Artline på
medtiden.gyldendal.dk er en interaktiv tidslinje, inddelt i 15 litteraturhistoriske perioder, der består af 260

ikoner. Ikonerne indeholder kunstværker, forfatterbiografier, oplæste litterære citater, litteratur- og
kunsthistoriske beskrivelser og sammenlignende opgaver mellem litteratur og kunst i samtiden og på tværs af
de litteraturhistoriske perioder. Tekstbanken på medtiden.gyldendal.dk indeholder alle de litterære tekster, der

analyseres i Med tiden.
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