Uppgifter till

Vad är en klassiker?

I avsnittet intervjuas Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid
Stockholms universitet.

Frågor till podden
1.

Vad är en klassiker?

2.

2. I podden ger Anders Cullhed exempel på klassiker ur litteraturhistorien.
På vilket sätt menar han att följande verk kan beröra och vara relevanta
för oss i dag:
 Homeros Iliaden?
 Voltaires Candide?
 Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga?

3.

Vad menas med ”klassikersömn”?

4.

Varför är klassikerna i stor utsträckning skrivna av män,
enligt Anders Cullhed? Hur tror han att detta kommer
att förändras i framtiden?

5.

Sist i podden diskuteras frågan varför vi ska läsa klassiker.
Vad tänker du om de svar som ges? Har du några egna förslag?

Fler uppgifter för dig som arbetar med Svenska impulser 2
Eleverna kan förslagsvis få lyssna på podden som introduktion till arbetet
med kapitlet ”Den berättande människan”, men också som förberedelse inför
läsningen av lärobokens övriga litteraturkapitel.
Introducera podden
Diskutera klassikerbegreppet och låt eleverna göra Diskutera-uppgiften
på sidan 87. I läroboken finns en artikel ur Aftonbladet där Anders Cullhed
diskuterar klassikerbegreppet (s. 86–87) som eleverna kan läsa antingen innan
eller efter att de har lyssnat på podden.
Förslag på hur podden kan kopplas till läroboken
Återkoppla gärna till podden under arbetet med lärobokens litteraturkapitel.
Här är förslag på uppgifter som på olika sätt knyter podden till lärobokens
innehåll:


När Anders Cullhed diskuterar olika klassiker återkommer han till frågan
hur dessa verk kan beröra människor i dag. Fånga upp den frågan när ni
läser texterna i läroboken. Hur berör dessa texter oss? Vilka känslor, idéer,
konflikter eller teman kan vi relatera till?



”Det blir väldigt starka känslor som kolliderar med varandra”, säger Anders
Cullhed när han refererar till det avsnitt i Iliaden där Hektor tar avsked
av Andromache. Detta utdrag finns i Upplev litteraturen 2. Läs det och
diskutera vilka dessa känslor är som kolliderar med varandra.



Läs utdraget ur Iliaden i Svenska impulser 2 (s. 121–122) och fundera på
vilka känslor detta avsnitt gestaltar.



I Svenska impulser 2 finns även utdrag från de andra klassikerna som
Anders Cullhed nämner. I Upplev litteraturen 2 tas också Christine de Pisan
upp, i anslutning till ett utdrag ur Nina Burtons bok Den nya kvinnostaden.

