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Här har vi den första stora epoken, 
Antiken. Under denna tid 
fokuserades det mest på berättande, 
då inte många var läs och 
skrivkunniga. Det mesta var skrivet i 
diktform, och berättelserna handlade 
mycket om gudar och deras åverkan 
på människorna. Ödet och syftet man 
föds till stod också mycket i centrum.

Typiska böcker från Antiken:
Odysséen av Homeros
Illiaden av Homeros

Medeltiden, den andra stora epoken, 
var en tid då man började tillverka 
böcker på riktigt för första gången. 
Annars skedde berättandet genom 
sånger och dikter. Dessa handlade 
ofta om riddare, helgon och hjältar av 
alla slag. Kvinnodyrkan och kyrkan 
var också stora ämnen, och därtill 
kom alla helgonberättelser.

Typisk bok från Medeltiden:
Tristan och Isolde av Marie de 
France

Renässansen var en epok fylld av 
vetenskap och konst. Nu upptäckte 
man nya saker och vetenskapen samt 
upptäckarglädjen utmärker denna 
epok. Gud blev slängd åt sidan och 
litteraturen handlade om det naturliga, 
människor. Man skrev också om 
kärlek och hat, något som 
Shakespeare var en mästare på 
genom sina pjäser. 

En typisk författare från 
Renässansen:
William Shakespeare

Upplysningen var också en 
kunskapens epok. Förnuftet och 
vetenskapen hade nu spritt sig 
helt och allt fler människor lärde 
sig att läsa och skriva. Många såg 
det som sin uppgift att just upplysa 
människor därför skrevs det 
böcker som höll vetenskap och 
förnuft i centrum.

Typiska böcker från Upplysningen: 
Gullivers resor av Jonathan Swift
Robinson Crusoe av Daniel Defoe

Romantiken var en epok där man 
menade att känslor var viktigare än 
förnuft. Detta var alltså en reaktion 
på Upplysningen, och på sätt och vis 
en motsats. Viktiga ord som beskriver 
epoken bra är känslor, kärlek, 
äventyr, magi och längtan. 

Typiska böcker från Romantiken:
Ivanhoe av sir Walter Scott
Frankenstein av Mary Wollstonecraft 
Shelley

Realismen är en epok som 
sträcker sig en liten bit in på 
1900-talet. Här gällde en än 
gång verkligheten och 
berättelserna var ofta baserade 
på författarens egna 
erfarenheter. Misär skildrades 
helt fritt. Långa böcker var inte 
heller ovanligt längre, 
romanerna hade kommit för att 
stanna. 

Typisk författare från Realismen:
Charles Dickens

Naturalismen är den sista 
epoken jag ska ta upp, och 
under den här tiden är dessa 
författare redo att ta 
berättandet ännu ett steg. 
Inga ämnen är nu förbjudna 
att skildra och vanliga ämnen 
är de lite känsligare, som 
sexualitet och allmänt elände. 
Psykologi är också ett 
nyckelord, då författare 
hämtade inspiration från 
psykologer ibland och på så 
sätt fördjupade svåra ämnen. 

En typisk författare från 
Naturalismen:
August Strinberg


