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Litteraturhistoria, Instuderingsfrågor 
 

Tips! Gå in på www.ur.se och sök på ”Hej l itteraturen!” 

Där har ni en massvis med fakta om litteraturhistoria. 

 

Antiken	  

1.	  Var	  och	  när	  utspelade	  sig	  Antiken?	  

2.	  Under	  denna	  epok	  började	  man	  dela	  upp	  litteraturen	  i	  tre	  delar,	  vilka?	  

3.	  Vad	  handlade	  litteraturen	  om	  under	  denna	  epok?	  

5.	  Vem	  var	  Homeros?	  

6.	  Vad	  handlar	  Iliaden	  och	  Odyssén	  om?	  

7.	  Vad	  trodde	  man	  på	  under	  Antiken?	  

8.	  Vad	  är	  en	  amfiteater?	  Beskriv	  hur	  den	  är	  uppbyggd	  (rita	  gärna!)	  och	  berätta	  sedan	  om	  den	  
antika	  teatern	  (skådespelare,	  klädsel	  etc.)	  

	  

Medeltiden	  

1.	  Varför	  fick	  denna	  period	  namnet	  Medeltiden?	  Vilka	  kom	  på	  det?	  

2.	  Vad	  är	  en	  riddarroman?	  

3.	  När	  kom	  Medeltiden	  till	  Skandinavien?	  

4.	  Varför	  startar	  Medeltiden	  vid	  olika	  tider	  på	  olika	  platser?	  

5.	  Varför	  startar	  Medeltiden?	  

6.	  Vad	  handlar	  litteraturen	  om	  under	  Medeltiden?	  

7.	  Vem/vilka	  har	  mest	  makt	  under	  denna	  period?	  

8.	  Hur	  såg	  man	  på	  vetenskapen	  under	  denna	  period?	  

9.	  Vad	  hette	  författaren	  som	  skrev	  en	  bok	  om	  en	  eda	  genom	  Helvetet,	  skärselden	  och	  
paradiset?	  

10.	  Vilken	  bok	  brukar	  kallas	  för	  den	  första	  novellinsamlingen?	  Vem	  skrev	  den?	  Vad	  handlar	  
den	  om?	  
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Renässansen	  

1.	  Berätta	  om	  namnet	  ”Renässansen”.	  Vad	  betyder	  det?	  Varför	  heter	  epoken	  så?	  

2.	  Under	  Renässansen	  inträffade	  några	  viktiga	  saker.	  Ge	  exempel	  på	  två	  saker	  och	  berätta	  på	  
vilket	  sätt	  de	  var	  betydelsefulla.	  

3.	  Johann	  Gutenbergs	  uppfinning	  var	  mycket	  viktig	  för	  litteraturen	  spreds	  och	  utvecklades.	  
Vad	  uppfann	  han	  och	  varför	  denna	  viktig	  för	  litteraturen?	  Hur	  hade	  man	  gjort	  innan?	  

4.	  Vem	  var	  William	  Shakespeare?	  Nämn	  två	  av	  hans	  pjäser	  och	  berätta	  varför	  han	  passar	  in	  i	  
Renässansen.	  

5.	  Var	  Renässansen	  för	  alla?	  Varför/Varför	  inte?	  

6.	  Förändras	  kyrkans	  och	  vetenskapens	  betydelse	  under	  denna	  period?	  

	  

Upplysningstiden	  

1.	  Hur	  menade	  man	  under	  Upplysningen	  att	  människan	  skulle	  nå	  sann	  kunskap?	  

2.	  Hur	  spreds	  den	  nya	  informationen	  under	  Upplysningen?	  

3.	  På	  vilket	  sätt	  är	  Robinson	  Crouse	  ett	  bra	  exempel	  på	  bok	  från	  denna	  tid?	  

4.	  Berätta	  allt	  du	  vet	  om	  Encyklopedin.	  

5.	  Vad	  är	  teodicéproblemet?	  Uppkommer	  denna	  tanke	  under	  Upplysningen?	  

6.	  Gullivers	  resor	  har	  blivit	  en	  mycket	  populär	  barnbok,	  men	  boken	  är	  egentligen…	  vad?	  

7.	  Förändras	  kyrkans	  och	  vetenskapens	  betydelse	  under	  denna	  period?	  

	  

Romantiken	  

1.	  Vad	  fokuserade	  man	  på	  under	  Romantiken?	  

2.	  Under	  Romantiken	  ville	  man	  fly	  vardagen,	  på	  vilka	  tre	  sätt	  visade	  sig	  detta	  i	  böckerna?	  

3.	  Från	  dessa	  tre	  sätt	  utvecklades	  sedan	  nya	  typer	  av	  böcker,	  ge	  exempel	  på	  tre	  sådana	  
kategorier	  och	  minst	  ett	  verk	  för	  varje.	  

4.	  Det	  skvallrande	  hjärtat	  skrevs	  av	  en	  amerikan	  som	  brukar	  kallas	  för	  den	  första	  
deckarförfattaren.	  Vad	  hette	  han?	  	  	  	  	  

5.	  Berätta	  kortfattat	  om	  Romantikens	  utgångspunkter	  (sex	  st)	  

6.	  Vem	  var	  Mary	  Shelly,	  och	  på	  vilket	  sätt	  passar	  hennes	  författarskap	  in	  i	  Romantiken?+	  

7.	  Förändras	  kyrkans	  och	  vetenskapens	  betydelse	  under	  denna	  period?	  
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Realismen	  

1.	  Vad	  handlar	  böckerna	  om	  under	  Realismen?	  

2.	  Vad	  innebar	  ”tidningsrevolutionen”?	  

3.	  Man	  brukar	  säga	  att	  läsningen	  ”demokratiserades”	  under	  denna	  epok,	  vad	  betyder	  detta?	  

4.	  Vem	  sa	  ”Lett	  hem	  cry,	  lett	  hem	  laugh,	  lett	  hem	  wait”?	  Vad	  betyder	  citatet?	  

5.	  Emile	  Zola	  skrev	  Naturalismens	  program	  där	  han	  beskriver	  hur	  författare	  borde	  jobba.	  Ge	  
tre	  exempel	  på	  punkter	  från	  programmet.	  

6.	  Varifrån	  kommer	  ordet	  Naturalism?	  

7.	  Vad	  är	  Naturalismen?	  

8.	  Beskriv	  ett	  verk	  som	  är	  typiskt	  för	  Naturalismen,	  samt	  motivera	  på	  vilket	  sätt	  det	  är	  
typiskt?	  

9.	  Alltfler	  personer	  började	  läsa	  under	  Realismen.	  Vad	  berodde	  detta	  på?	  

10.	  Förändras	  kyrkans	  och	  vetenskapens	  betydelse	  under	  denna	  period?	  

	  

Epokövergripande	  frågor	  

1.	  Skriv	  allt	  du	  vet	  om	  minst	  tre	  epoker.	  Jämför	  sedan	  dem	  mot	  varandra	  -‐	  vilka	  
likheter/skillnader	  finns?	  

2.	  Hur	  har	  kyrkans	  roll	  förändras	  över	  epokerna?	  

3.	  Hur	  har	  vetenskapens	  betydelse	  förnedras	  över	  epokerna?	  

4.	  Ge	  exempel	  på	  hur	  verk	  från	  litteraturhistorien	  har	  påverkat	  böcker,	  film	  och	  teater,	  men	  
även	  spel	  och	  musik	  som	  görs	  idag.	  Förklara	  så	  utförligt	  du	  kan!	  

5.	  Vad	  är	  censur	  och	  hur	  har	  det	  påverkat	  författarna	  genom	  tiderna?	  
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6.	  Skriv	  rätt	  epok	  och	  ett	  verk	  efter	  författarnamnet!	  

	  

Edgar	  Allan	  Poe	  

Homeros	  

Jonathan	  Swift	  

Charles	  Dickens	  

Goethe	  

Dante	  

William	  Shakespeare	  

Voltaire	  

Alexandre	  Dumas	  

Mary	  Shelly	  

Emile	  Zola	  

Cervantes	  

Daniel	  Defoe	  	  	  

	  


