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Nyttan med litteratur historia
Vad är nyttan med att lära sig litteraturhistoria egentligen? Efter att ha läst denna korta 
sammanfattade texten kommer du att förstå varför.

När man läser olika tiders böcker får man ofta reda på hur det var på den tiden i världen.

Något man också ofta får reda på är skillnaderna i människans vardagsliv och tänkande 
beroende på vilken epok det var, det är också därifrån epokerna har fått sina namn: till 
exempel kärleken och naturen var något man tänkte väldigt mycket på under Romantiken, 
därmed namnet. 

Litteraturhistoria gör det kanske också möjligt för oss att följa människors utveckling i både 
positiv och negativ riktning när man jämför hur folk levde under olika tidsperioder. 

Man får reda på ifall människan går framåt eller bakåt i sitt tänkande. Faktaböcker om en 
viss tidsperiod berättar rena fakta och inte hur det egentligen var. Läser man däremot en 
gammal litteraturbok från någon epok så får man en större uppfattning om hur folk mådde 
och hur folket/författaren upplevde sin verklighet.

Ett exempel på detta är skillnaden mellan upplysningen och romantiken. Under 
upplysningen tänkte man med sunt förnuft och trodde på vetenskapen medan man på 
romantiken tänkte och trodde mycket på känsla, fantasi, kärlek och magi. De två epokerna 
hade enorma skillnader, detta för att romantiken var en reaktion på upplysningen. Man 
gick helt enkelt emot det logiska tänkandet och gick tillbaka till att tro på magi och kärlek.
(Uppgift 2)
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Hinner inte gå i skolan på grund av flyttande
MALMÖ. En femtonårig flicka har fått flytta ett så stort antal gånger sedan hon var 
tio år gammal att hon inte kunnat gå i skolan. Anledningen till att hon fått flytta så 
många gånger är att hennes styvfar har spritproblem och får ständigt sparken från 
sina jobb. Han blir tvungen att söka efter ett nytt jobb och hitta en ny bostad i 
närheten av det nya jobbet. Flickan flyttar runt tillsammans med sin mamma och 
styvfar. Allt flyttande startade i hemstaden Umeå och i nuläget bor familjen i Malmö.

Hemundervisning är ingen idé
Malmö, Helsingborg, Jönköping, Stockholm, Göteborg är några av städerna där familjen 
ställt ifrån sig sina flyttkartonger. Flickan hinner bara gå till skolan i ett par dagar tills 
styvfadern ställt till det igen och det är dags att flytta. Hemundervisning är ingen idé på 
grund av att föräldrarna varken har tillräckliga kunskaper till att utbilda och lära 
femtonåringen hemma eller möjlighet till det. Familjen har ej råd att betala för terapi till 
styvfadern så att han ska kunna sluta dricka, vilket gör problemet större och större.

Har fått diagnosen ADHD
Femtonåringen har fått ADHD på grund av att hennes värld rör sig snabbare än vad hon 
klarar av att ta in. Flickan har även stora svårigheter att skapa relationer med kamrater på 
grund av flyttandet. Vi har pratat med familjeterapeuten Anna Åkesson för att få reda på 
hennes åsikter och tankar hon har kring detta:
- Dom är föräldrar som är omedvetna om sin dotters grundläggande behov. Föräldrarna 

behöver utbildning i vad som krävs för att flickan ska få en bra uppfostran framöver, 
utifrån ett utvecklande och psykologiskt perspektiv säger Anna till oss.



 (Uppgift 3)

________________________________________________
En riktig klassiker

En riktig klassiker är en bok som aldrig går ur tiden, den väcker intresse både hos unga 
och gamla och är alltid aktuell. Att veta varför just vissa böcker blir till klassiker är svårt och  
först efter en lång tid vet man om en bok blir till klassiker nu och i framtiden. Det finns 
många faktorer som en bok måste uppfylla för att räknas som en klassiker. Först och 
främst ska texten vara välskriven och anpassad till berättelsen, ett bra språk lockar läsare, 
ger berättelsen mer liv och boken blir mer tagen på allvar. En klassiker ska också innehålla 
något en läsare kan känna igen sig i. 

Författaren skriver på ett smart sätt och håller samman berättelsen tack vare en finurlig 
uppbyggnad av handlingen, den kan ha en historisk bakgrund sammanflätad med 
människoegenskaper som dom flesta känner igen.

En av våra moderna böcker som jag tror kommer att leva kvar väldigt länge är Harry 
Potter. Böckerna är väldigt välskrivna och handlar om ett aktuellt ämne och har en 
fängslande berättelse. Dom passar in i de kriterier jag nämnt ovan. J.K Rowling har skrivit 
en väldigt bra bok som ungdomar känner igen sig i. Men om Harry Potter verkligen 
kommer att bli en klassiker under dom kommande hundra åren vet ingen! 
(Uppgift 1)
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