
Antiken:
 
Det mesta under antiken handlade om 
Grekland, städerna i Grekland styrde 
sig själva och detta kallar man för 
stadsstater. Demokrati uppstod men 
det var inte ”riktig” demokrati, med 
detta menar jag att det var inte alla som 
fick rösta utan det var bara vissa män. 
En sak man fokusera på mycket under 
antiken var religionen, en av de 
hemskaste saker som kunde hända 
människan på denna tiden var att bli 
drabbad av hybris. Det betyder att man 
sätter sig upp mot gudarna. Nu ska jag 
nämna några kända författare och 
deras verk under denna epok. Homeros 
skrev två av världens mest kända 
historier, Iliaden och Odysséen. En 
annan känd författare under antiken var 
Sofokles som gjorde pjäsen Kung 
Oidipus. 

Medeltiden:

Under medeltiden tog 
utvecklingen ett stopp detta 
berodde på alla krig. Pesten 
slog till på 1300-talet och 
dödade en tredje del av 
befolkningen. Kungen och alla 
krigare hade pakter, du får 
mark och bestämma över 
bönderna om du lovar att du 
ställer upp om det blir krig. 
Kyrkan fick ännu mer 
uppmärksamhet och klostren 
blev centrum för både 
vetenskap och utbildning. Man 
manipulera folk till att ge 
kyrkan saker och lyssna på 
dem, en av deras historier för 
att manipulera var ”Om man 
följde kyrkans regler kom man 
till paradiset, men om man inte 
skötte sig hamnade man i 
helvetet”. Islam kom även till 
under medeltiden. 

Renässansen:

Handeln var bra under 
renässansen och 
gjorde att överklassen 
fick mer rikedomar och 
att medelklassen börja 
växa. Man började ge 
sig ut på nya sjöresor 
som var mer 
utmanande och därför 
upptäckte man Afrika 
och Amerika. Det var 
två idéer som fick 
människorna att tänka 
annorlunda, det gick 
bra ekonomiskt vis och 
man blev nyfiken. Man 
börja tänka på ett helt 
annat sätt det lät såhär 
”Varje människa har 
stora möjligheter inom 
sig, och hon har rätt att 
utveckla dem som hon 
själv vill. Det ska hon 
göra genom att skaffa 
sig kunskap och 
genom att våga pröva 
nya saker.”

Upplysningen:

Under upplysningen 
så började England 
och Frankrike med 
sitt 
koloniövertagande. 
Slavhandel blev allt 
vanligare och så 
småningom blev 
afrikanerna fler och 
fler i Amerika. Det 
var inte bara 
negativt under 
upplysningen utan 
ordet jämnlikhet var 
ett viktigt ord. Alla 
skulle ha samma 
rättigheter. 
Begreppet infördes 
först i USA men 
fortsatte till 
Frankrike. Ett annat 
begrepp som man 
börja tänka på var 
förnuft. Tanken var 
att man tyckte att 
alla borde tänka 
själva. Vetenskapen 
tog makt från kyrkan 
för man tänkte att 
med vetenskapen 
så bevisar man 
faktumet vilket man 
inte gjorde i kyrkan.

Romantiken:

Kaos utbröt, 
man gjorde 
uppror mot 
systemet där 
kungen och 
adeln hade all 
makt. 
Nationalister 
börja 
uppkomma och 
detta gav nya 
krig. Den 
industriella 
revolutionen 
startade. När 
förändringar 
kommer så 
uppstår det 
både positiva 
och negativa 
grejer. Detta 
gjorde att folk 
började tröttna 
på 
upplysningstank
arna och börja 
tänka tvärtom. 
Man kan säga 
att romantiken 
var en reaktion 
mot systemet 
som funnits 
tidigare.

Realismen:

USA och Västeuropa 
började industrialiseras 
och mycket människor 
flytta till dessa 
områdena. Bostäderna 
var väldigt dåliga och 
jobben var farliga, en 
annan sak som var dåligt 
var att barnarbete var 
vanligt. Men nu till det 
positiva, en väldigt viktig 
medicin forskades fram. 
Vaccinet visade sig 
skulle rädda människor 
från dödliga sjukdomar. 
Ännu en bra lag uppkom 
nämligen att det var lag 
på att alla barn skulle gå 
i skolan i många länder. 
Det bådade gott inför 
framtiden men det var 
fortfarande stora 
skillnader mellan 
företagsägare och 
bönder. Man börja även 
tänka på hur samhället 
skulle kunna utvecklas 
och socialismen och 
liberalismen uppstod, 
dessa politiska 
ideologier var inriktade 
på hur samhället skulle 
bli mer rättvist. 

Modernism:

1900-talet tog 
utvecklingen med storm, 
man uppfann bilen, 
radion, flygplanet, 
kameran och filmen. 
Detta fick många att tro 
på att tekniken skulle 
utveckla världen till det 
bättre. Europa hade tagit 
över stora delar av 
världen och man kände 
att fick rätt till detta 
eftersom man kände att 
den europeiskakulturen 
och civilisationen var 
överlägsen. Ett nytt 
vapen uppfanns efter 
första världskriget och 
detta vapen skulle visa 
sig ta livet av åtta 
miljoner människor. 
Européerna trodde sig 
vara bättre än alla andra 
och kunde styra världen 
men dem motbevisa sig 
själv genom krigen. 
Nyckeln till att förstå 
modernism var att man 
skulle förstå att detta 
som hände Europa bar 
en väldig chock. Man 
kunde inte lita på gamla 
tänkesättet och annat, 
folket ville ha 
förändringar.
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