
 

Kristin Ørjasæter: Norsk natur i nye former? En motivstudie 

Det å ha et nært forhold til naturen, har lenge vært et dominerende motiv i norsk 

barnelitteratur. Tradisjonen kan spores tilbake til så vel opplysningstid som 

nasjonalromantikk. Naturmotivet er fremherskende selv i dag hvor 77% av befolkningen er 

bosatt i urbane strøk. Spørsmålet er om naturmytologiens betydning er under reforhandling 

i barnelitteraturen. Hva ”gjør” naturen i samtidslitteraturen? Hvilke endringer har 

urbanisering, globalisering og digitalisering inspirert til i de barnelitterære formene og 

tradisjonene som gjør bruk av naturmytologi nå? 
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