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1 Inledning

Lärarens arbete utgår från styrdokumenten i 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo 94). När mina nior går ut grundskolan ska de ha uppnått de mål som finns 

angivna i den svenska kursplanen. Jag har fyra år att arbeta med dessa uppnående mål. 

Eleverna ska genom språket och litteraturen få möjlighet att utveckla den personliga 

identiteten. Ur en litteratursynvinkel ska de ha fått uppleva och lära av skönlitteratur, film och 

teater. Genom litteraturen får de lärdomar om det svenska språket, om olika kulturarv och om 

vår omvärld.1

Att få kunskap om det svenska språket, om olika kulturer och om vår omvärld är vad denna 

uppsats ska avhandla. Det finns två mål i läroplanen som behandlar just detta, min avsikt är 

att undersöka vilken litteratur som används för att dessa mål ska uppnås samt hur de lärare, 

som jag har intervjuat, arbetar med klassiker i sin undervisning. De resultat jag kommer få 

fram är en indikation på hur verkligheten ser ut, men resultaten kan också utgöra en grund för 

en bredare undersökning.

Den svenska skolan är mitt i ett styrdokumentskifte, hösten 2011 kommer den nya läroplanen 

Lgr 11 tas i bruk. Denna undersökning utgår från den nuvarande läroplanen Lpo 94, men de 

mål jag har valt att undersöka finns även med i Lgr 11. I den är de utformade på detta sätt:

I års kurs 7-9

Berättande texter och sakprosatexter

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och 

övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och 

livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. (Andra läroplansmålet)

• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, 

Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella 

sammanhang som verken har tillkommit i.2 (Första läroplansmålet)

Denna undersökning är alltså även aktuell med Lgr 11 som grund. Det finns inga tidigare 

studier som behandlar just detta ämne. Det har gjorts en del undersökningar kring lärares syn 

1 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), Kursplan i svenska.
2 2011 år läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), Kursplan i svenska.
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på litteratur och då även klassisk litteratur, men ingen som tar upp hur lärare arbetar med de 

mål som är centrala i denna uppsats. Syftet med min uppsats är att undersöka hur två av 

läroplanens mål överensstämmer med min intervjugrupps undervisning av klassiker. 

Anledningen till varför jag har valt dessa mål, är för att klassiker kan vävas in i dem. Min 

förhoppning är att denna uppsats kommer hjälpa mig och kanske andra blivande lärare, i vårt 

kommande läraryrke.

Två begrepp förekommer i denna uppsats, kulturell mångfald och det vidgade textbegreppet. 

Nedan kommer en förklaring på dessa.

Kulturell mångfald 

Lpo 94 säger följande om kulturell mångfald i skolan:

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 

kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 

alla som arbetar där.”3

Kulturell mångfald kan i hög grad undervisas genom litteraturen, detta syns tydligt i de 

läroplansmål som är centrala för denna uppsats. Med dessa läroplansmål i fokus ifrågasätter 

litteraturvetaren Magnus Persson kursplansförfattarnas syn på litteratur, där litteraturen är en 

behållare för kultur i första hand och svensk värdegrund i andra hand. Eleverna ska lära sig att 

förstå mångkulturen utan att för den skull ge upp sin svenska identitet. Han anser att om så är, 

är litteraturstudiet inskrivet i ett nationaliserings- och assimileringsprojekt.4

 

Det vidgade textbegreppet

Det finns fler sätt att tillägna sig och bearbeta texter än genom läsning. Det kan ske via drama, 

film, rollspel, avlyssning, video och bildstudium. Det vidgade textbegreppet innefattar 

förutom talade och skrivna texter även bilder. 

3 Lpo94 s. 3-4
4 Persson, Magnus (2007): Varför läsa litteratur? s. 88-89.
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I och med detta begrepp ska elevernas egna texterfarenheter påverka innehållet i 

undervisningen. Då medieutvecklingen har utvecklats markant de senaste åren.5

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur två av läroplanens mål överensstämmer 

med de sex intervjuade lärarnas undervisning av klassiker. De mål jag har valt att undersöka 

är:

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

• får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 

författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar 

av världen,

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall

• kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 

författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,

Utifrån detta är mina frågeställningar: 

Vilken litteratur använder lärare i sin litteraturundervisning för att uppnå ovanstående mål och 

hur arbetar de med denna litteratur?

Hur definierar lärare klassiker? Hur arbetar de med dessa? Och varför använder de den 

litteraturen?

1.2 Uppsatsens disposition
Uppsatsen inleds med en inledning som innefattar syfte och frågeställningar, bakgrund och 

metod och material med studien. Här tas även upp undersökningens avgränsningar samt 

intervjuobjektens bakgrund. Därefter kommer resultatdelen som är indelad i läroplansmål, 

vilken litteratur som används för att uppnå dessa mål samt undervisning av klassiker i skolan.

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultaten och en avslutning där studien 

sammanfattas.

5 Olin-Scheller, Christina (2008): Såpor istället för Strindberg? s. 11.
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1.3 Bakgrund

1.3.1 Hur definieras en klassiker?
En klassiker kan definieras på ett flertal olika sätt. Nationalencyklopedin på internet ger 

följande definition: ”Författare eller litterärt verk som på grund av sitt bestående värde anses 

förtjäna beteckningen klassisk”6. 

En klassiker är enligt författaren och litteraturkritikern Ruth Halldén:

• En bok som har hållit sig kvar på marknaden i två tusen år. 

• En bok som har dyrkats av sina läsare under ett halvt sekel eller mera.

Hon menar även att en klassiker kan både läsas av få utvalda eller av den stora massan.7 

Hans Dahlberg, handläggare för Alla Tiders Klassiker, definierar en klassiker: ”En riktig 

klassiker säger något om oss själva och tiden vi lever i, oavsett när verket är skrivet”. Som 

krav för att få ingå i Alla Tiders Klassiker måste boken ha minst tjugo år på nacken. Undantag 

kan dock göras men för att det ska ske, måste skälen för detta vara starka.8 

1.3.2 Vilka böcker klassificeras som klassiker?
För att svara på frågan om vilka böcker som skulle kunna klassificeras som klassiker kan vi 

titta på de åtta böcker som har sålt bäst av böckerna i bokserien Alla Tiders Klassiker. Här 

finns författare och titlar som Moa Martinson – Mor gifter sig, Jack London – Skriet från 

Vildmarken, William Golding - Flugornas herre, Jan Fridegård – Trägudars land, E.M 

Remarque – På västfronten  intet nytt, Vilhelm Moberg – Utvandrarna, Viktor Rydberg –  

Singoalla och Selma Lagerlöf – En herrgårdssägen, Kejsaren av Portugallien.9 

Bengt Brodow har i boken Att arbeta med skönlitteratur i skolan intervjuat 26 lärare och 

undersökt deras litteraturläsningsmetoder och litteraturreception. Lärarna i undersökningen 

har blivit tillfrågade om de anser att det är deras ansvar att förmedla kulturarvet till sina 

elever. En lärare svarar att hon tycker det är viktigt att arbeta med klassiker i skolan och tar 

upp titlar som: Greven av Monte Christo, Skattkammarön, Huckleberry Finn och En 

världsomsegling under havet. Hon tycker även att sagor är en viktig del i kulturarvet. En 

6 Nationalencyklopedin på internet. Www.ne.se
7 Halldén, Ruth (1997): Vid romanens rötter. s. 7-8.
8 Mählqvist, Stefan (1995): Alla tiders klassiker – För vår tids ungdomar? s. 29.
9 Mählqvist, 1995, s. 30.
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annan lärare hävdar att författare som Astrid Lindgren, August Strindberg och Gustaf Fröding 

hör till det svenska kulturarvet. Undersökningen visar att de flesta lärare tycker att författare 

som Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Vilhelm Moberg är närmast obligatoriska att 

undervisa om i grundskolan.10 Ovan nämnda verk visar bara ett urval av de böcker som skulle 

kunna definieras klassiker.

1.3.3 Tidigare forskning – Lärares syn på klassiker i skolan
Oavsett vilken klassiker som ska läsas är lärarens personliga engagemang för litteraturläsning 

i allmänhet och för en speciell bok i synnerhet betydelsefull för hur läraren påverkar elevers 

läsning positivt. Engagemang föder engagemang. Lärarens påverkan är som störst de första 

sidorna i en bok, innan eleverna har kommit in i läsningen, därefter tar boken överhand.11 

Många gånger är klassiska texter som anses förmedla ett kulturarv svårtillgängliga för 

eleverna, flertalet av lärarna i Brodow & Rininslands undersökning påpekar att texterna har 

ett ålderdomligt språk med flera obekanta ord och en komplicerad meningsstruktur. Detta 

medför att det är svårt att få eleverna att läsa vidare, vilket ger mer arbete för läraren. En av 

de intervjuade lärarna menade att inget går hem så bra som äldre spännande, humoristiska 

eller romantiska böcker. Ett sätt att kringgå det svåra språket är att ha tillgång till språkligt 

bearbetade upplagor, och att variera undervisningen t.ex. varva läsandet med en filmatisering 

av samma bok.12

Kursplanen i svenska från 2000 är fåordig i sitt tal om äldre litteratur, klassisk litteratur och 

kulturarvstexter. Som lärare har man inget stöd när man ska bestämma kvantiteten av 

kulturarvstexter eller vilken kultur som förväntas ta upp.13 En mångkulturell skolkanon har 

enligt Lena Kåreland inte påvisats men det finns vissa böcker som ständigt återkommer t.ex. 

Douglas Foleys Habib -Meningen med livet och Jonas Hassan Khemiris Ett öga rött. Ett 

arbetssätt som alltid fungerar, enligt Kåreland, är att undervisa om är sagor från andra länder 

och kulturer t.ex. dilemmasagor från Afrika.14

1.3.4 Det mångkulturella begreppet i kursplanen för svenska
Det mångkulturella beskrivs som något positivt i kursplanerna, som något berikande. 

Problemet är att det nationella oftast är grundläggande, därefter det mångkulturella. Balansen 
10 Brodow & Rininsland (2005) Att arbeta med skönlitteratur i skolan. s. 74.
11 Brodow & Rininsland, 2005, s. 57-58.
12 Brodow & Rininsland, 2005, s. 74.
13 Brodow & Rininsland ,2005, s. 77.
14 Kåreland, Lena (2009) Läsa bör man...? s. 52.

 



UPPSALA UNIVERSITET Emma Frisk
Svenska 4 840919-1403
C-uppsats 2010-12-09 8(27)

mellan dem är skenbar. Att bara tillskriva positiva värden på mångkultur är vanskligt i 

längden, underförstått präglas situationen av brist: brist på förståelse, inlevelseförmåga, 

tolerans, godhet? En jämförelse med den egna kulturen sker. Det finns i styrdokumenten en 

oenighet i talet om det mångkulturella. En uppdelning mellan egen och andras kulturarv, 

pekar på att mångkulturen, trots att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, inte är vår kultur, 

utan andras.15

1.4 Metod och material
Som metod har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Kännetecken för kvalitativa 

intervjuer är man ställer enkla och raka frågor och att man på dessa frågor får innehållsrika 

och komplexa svar.16 Intervjun är ett samtal som har ett syfte och en tydlig struktur.17 Jag har 

intervjuat sex verksamma svensklärare, i åldersspannet från 28 år till 52 år. De sex intervjuade 

är kvinnor och de arbetar alla på grundskolans senare år, då det sistnämnda är en förutsättning 

för att kunna svara på undersökningens avsikter. Kvale skriver att antalet intervjupersoner 

beror på undersökningens syfte.18 Utifrån detta har jag kommit fram till att sex 

intervjupersoner räcker för denna studie eftersom mitt syfte är att få en indikation på hur 

lärare arbetar med de två undervisningsmålen samt hur klassikerundervisningen ser ut i 

skolan.

Jag har valt att använda mig av en strukturerad intervju med öppna frågor.19 Jag som 

observatör förhåller mig relativt passiv och ställer sonderade frågor för att få utförligare svar. 

Intervjumetoden tystnad får de intervjuade att öppna upp sig mer, vilket kan ge svar jag 

annars inte hade fått. Varje intervju är runt 20 minuter lång och sker på en plats som den 

intervjuade själv väljer ut. Under intervjun använder jag mig av en ljudupptagare, detta för att 

jag som intervjuare ska kunna koncentrera mig på frågorna och svaren, men också för att 

kunna transkribera intervjun efteråt och få hjälp i mitt analysarbete.20

Intervjun är frivillig och den intervjuade får när som helst avbryta intervjun. Det som sägs 

under intervjun är konfidentiellt, och de intervjuade kommer inte att nämnas med namn i 

denna uppsats. Det kommer även inte gå att koppla vissa citat och uttalanden till en viss 

person.
15 Persson, 2007, s. 38-43.
16 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. s. 25.
17 Kvale, Steinar (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 19.
18 Kvale, 2009, s. 129.
19 Trost, 2010, s. 42.
20 Trost, 2010, s. 74.
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1.4.1 De intervjuades bakgrund
De sex intervjuade kvinnorna är mellan 28-52 år och har varit verksamma svensklärare, på 

grundskolans senare år, från 2,5 till 16 år. De arbetar på olika orter runtom Uppsala och 

Stockholm, två av de intervjuade arbetar på mångkulturella skolor. 

1.4.2 Avgränsningar
Det har varit svårt att finna lärare som velat ställa upp på en intervju. Därför fick jag slopa 

min ursprungliga idé om att intervjua tre yngre och tre äldre lärare. Denna undersökning 

gäller således för denna åldersgrupp och kön. Jag är väl medveten om att resultaten hade 

blivit annorlunda om jag utgått från min ursprungsplan. 
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2 Resultat

2.1 Definition klassiker

För att kunna undersöka hur lärare undervisar i klassisk litteratur anser jag att det är 

betydelsefullt att se hur de definierar en klassiker. Undervisningen kan se olika ut beroende på 

definition. Ingen definition är den andra lik. Nedan följer de intervjuade lärarnas definitioner 

av vad som är en klassiker för dem. 

”En klassiker, ja alltså, det är hur samhället ser på det som är klassiker, dvs Strindberg, 

Werther - Den unge werthers lidanden, alltså Goethe, Mannen och havet, alltså ja, helt enkelt 

det som samhället reflekterar. Alltså det som samhället visar att det är aktuellt. Det är ändå en 

klassiker som man bör kanske arbeta med i skolan, tänker jag.” (1)

”Gud vad svårt. Äh, jo men då skulle jag ju tänka att det ska ju va, om man tänker på det här 

uppnående målet som man pratar om litteratur, de här med betydelse för människors sätt att 

leva och tänka. Jag skulle nog tänka lite så, då känns det som om då måste det bli lite äldre 

böcker i och med att man kan inte veta ännu om de här böckerna kommer att va, ha betydelse 

längre fram dom som finns nu. Då skulle jag nog tänka, att det skulle vara lite äldre böcker 

och då är det ju bara en sån här magkänsla och vad man har sett i kurslitteratur, i läromedel 

och sånt där och då blir de ju de här August Strindberg och Selma Lagerlöf och Vilhelm 

Moberg och gänget liksom. Men man kan väl säga att om man ska dra någon riktlinje så ska 

de väl vara skrivna före, amen i början, vad ska man säga, ja kanske inte senare än 1960, 

säger jag bara nu, slänger jag ur mig. Nåt sånt kan jag tänka mig men jag har inte haft det som 

någon riktlinje.” (2)

”En klassiker, ja, det är en bok som uppskattas av flera generationer och som lever kvar i 

någon form av kanon. Så väldigt nya böcker är svåra att kalla klassiker.” (3)

”En klassiker är en bok som man vill läsa om och om igen och som man kan tänka sig 

rekommendera andra att läsa, från generation till generation. En bra bok som håller.” (4)

”En bok som lever kvar över tid och har något att ge oss även idag. Kan väcka tankar och 

så...”(5)
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”Författaren är död och boken har ett djupt och oftast svårt språk. En bok som funnits kvar 

över flera generationer och som fortfarande läses.” (6)

Som visas ovan är det inte lätt att definiera vad en klassiker är men det finns två komponenter 

som alla lärare tar upp; tid och kvalitet. En klassiker är en bok som har funnits kvar under en 

längre tid och är en bok som har lästs av människor i alla generationer. Den behandlar ett 

ämne som är aktuellt oavsett tid eller bara betraktas som läsvärd i läsarnas ögon.

2.2 Klassiker i undervisningen – Varför? 

Denna uppsats ska behandla klassiker, lärarna har ovan definierat klassiker men varför vill de 

arbeta med klassiker i skolan?

Två av dem tycker att det är allmänbildande med klassiker. Att det är användbart att veta vem 

August Strindberg och Selma Lagerlöf är, för att eleverna inte ska känna sig obildade i 

diskussioner längre fram i livet. 

I kursplanen i svenska finns det mål där den klassiska litteraturen kan intolkas. Lärarna som 

intervjuas anser att de klassiska texterna kan säga oss någonting idag, för att de skildrar 

människors livsvillkor från förr. Dessa texter kan sättas in i en samtid och jämföras med förr i 

tiden, vilket gör att eleverna ser att det är mycket i världen som har förändrats men också att 

det är mycket som är detsamma som nu. Skönlitteratur når barn och ungdomar på ett djupare 

plan, och kan få dem att reflektera kring innehållet i en bok på ett sätt som de kanske inte 

hade gjort annars. 

En lärare menar också att det är viktigt för eleverna att få någon slags sammanhang kring 

litteraturen men att detta kanske inte är det viktigaste, utan det viktigaste är att eleverna får en 

läsupplevelse och att de faktiskt läser. Eftersom det finns många elever som aldrig har läst en 

hel bok när de slutar grundskolan. 

De flesta lärarna tycker att det är deras ansvar att förmedla de klassiska verken till sina elever. 

De tror att ett fåtal av eleverna kommer i kontakt med klassiker någon annanstans än i skolan, 

men detta beror ju lite på definitionen. Om t.ex. Tolkien kan klassas som en klassisk 

författare, läser nog vissa elever klassiker på fritiden. En lärare säger att hon ibland kan bli 

överraskad över vad eleverna läser på fritiden, de kan läsa böcker som hon inte hade en aning 

om att de läste. Ett exempel på det är när en elev till henne berättade att hon hade läst Platon 

men hon berättar också att det inte hör till vanligheterna.
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Lärarna anser också att den sociala bakgrunden hos föräldrarna har betydelse för elevers 

läsvanor. Kommer eleven från en familj med akademisk bakgrund, finns det en chans att de 

har läst en klassiker eller sett den stående i bokhyllan. Föräldrarnas läsintresse har också 

betydelse för elevers läsintresse, om föräldrarna läser mycket finns det större chans att även 

barnen läser. Det finns en läskultur i hemmet där bokläsning är en självklar del av fritiden. 

Om eleverna har fått mycket läst för sig som barn, i form av t.ex. sagor, har de redan där 

börjat uppleva litteratur. Om detta har skett, att de har upptäckt det magiska med litteratur så 

är det svårt att få dem att sluta läsa. Det är dock inte elever till dessa föräldrar som behöver 

skolans insatser mest, utan det är de elever som inte har fått ta del av läsning och böcker 

hemifrån.

En lärare tror att elever kan komma i kontakt med klassiker via fritidsintressen eller datorspel. 

Elever som spelar teater, kan ha kommit i kontakt med klassiker på det sättet, i form av 

klassiska dramer. Det finns även datorspel som bygger på böcker.

2.3 Vilka klassiker använder lärarna i sin undervisning? 

De klassiker lärarna använder kan delas in i tre kategorier. Vuxenklassiker, ungdomsklassiker 

och lyrikklassiker. De författarna som är vanligast förekommande i kategorin vuxenklassiker 

är; Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg och arbetarförfattarna. Men den absolut vanligaste 

författaren att arbeta med, den författare som samtliga lärare tar upp, är August Strindberg.

Bland lyrikklassikern nämns namn som; Karin Boye, Edith Södergran och Gustaf Fröding. I 

kategorin ungdomsklassiker är titlar på böcker mer i fokus; Robin Hood, Oliver Twist, Anne 

på Grönkulla, Skattkammarön, Barnen från Frosmofjällen m.m. Den enda författare som 

nämns vid namn är Astrid Lindgren.
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2.4 Första läroplansmålet
Det första läroplansmålet som jag har valt att undersöka är: 

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

• får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 

författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar 

av världen,

2.4.1 Vilken litteratur används för att detta mål ska uppnås?  Använder lärarna 
klassiker från andra länder? 
Att hitta litteratur från Sverige är något som alla lärare berättar att de tycker är enkelt. Här kan 

de använda allt ifrån moderna författare så som Sara Kadefors eller Henning Mankel till 

1800-tals författarna med August Strindberg och Selma Lagerlöf i spetsen för att uppnå målet. 

Flera av de intervjuade tycker också att det är relativt lätt att hitta författare från Norden. Den 

stora svårigheten är att hitta litteratur från författare från övriga världen och i synnerhet från 

länder utanför västvärlden. De flesta lärarna har stora krav på vilken litteratur som används i 

skolan, litteraturen ska anpassas till elevgruppen och den ska behandla ett ämne som är 

relevant i sammanhanget. Att hitta litteratur från andra länder med dessa egenskaper är något 

som många av lärarna tycker är svårt. En av lärarna skulle vilja ha hjälp med detta, t.ex. från 

skolverket. Två av de lärare jag har intervjuat jobbar i områden där elever från andra kulturer 

är vanligt förekommande och att få in deras kultur i undervisningen är en självklarhet för 

dem. Trots detta har de inte lyckats med detta då de är för dåligt insatta i hur de får tag i 

användbar litteratur från olika delar av världen. Ett förslag som dessa lärare kommer med är 

att de skulle behöva fortbildning i detta, dels i form av föreläsningar men också genom att gå 

på olika mässor som har utländsk litteratur i fokus. En lärare känner sig säker på detta, denna 

lärare arbetar även som skolbibliotekarie, något som underlättar arbetet med litteratur och hur 

man får tag i litteratur som passar in på det arbetsområde man valt att arbeta med. Denna 

lärare är även den enda som bearbetar klassiker från andra länder med eleverna, men hon 

medger också att det är mest europeisk litteratur som behandlas t.ex. grekiska sagor och 

myter. 
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2.4.2 Hur arbetar läraren med denna litteratur?
Ett fruktbart arbetssätt att arbeta med detta läroplansmål är att arbeta tematiskt. En av de 

intervjuade lärarna skulle vid intervjutillfället precis starta upp ett ämnestematiskt 

arbetsområde där barns livsvillkor skulle stå i fokus. Samarbetet skulle ske tillsammans med 

en SO-lärare och en NO-lärare. Eleverna skulle bland annat läsa tigermiraklet, skriven av 

Monica Zak. De skulle även få möjlighet att läsa litteratur från författare från hela världen där 

temat är centralt i bokens handling. En annan lärare berättar att de har haft tema ”krig och 

konflikter” och att eleverna inom detta område har fått ingå i läsecirklar. Smågrupper väljer 

gemensamt en bok från en lista. I listan finns författare från Sverige, Norden och övriga 

världen. Alla böcker behandlar temat på ett eller ett annat sätt.

En lärare beskrivet problematiken med att arbeta med andra kulturer. Det största problemet är 

att inte jämföra de olika kulturerna, risken är att dem och vi sätts i fokus. Att deras kultur är 

”konstig” och vår är ”normal”. Vid detta arbete krävs ett tydligt syfte med undervisningen och 

att läraren är väl påläst i ämnet som ska avhandlas, så att dessa problem kan motverkas.

I sjuan arbetar flera lärare med antiken där eleverna får läsa utdrag från Illiaden och Odyssen. 

Detta arbete kan ske tillsammans med en SO-läraren, då sätts litteraturen in i ett sammanhang.

Flertalet lärare tar även upp sagan, myten och legendens betydelse för detta läroplansmål. När 

de arbetar med sagor har de lättare att få in sagor från olika delar av världen. Till exempel från 

Indien, Island och Grekland. 

En lärare medger också att hon inte alls har jobbat med detta läroplansmål men att detta ska 

ske under vårterminen, då de ska ha ett stort litteraturprojekt. I detta arbete funderar hon på att 

ta med författare från Spanien och Frankrike. Eftersom flera av eleverna läser spanska och 

franska som moderna språk.

2.5 Andra läroplansmålet
Det andra läroplansmålet jag har valt att undersöka är:

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall

• kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 

författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,
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2.5.1 Vilken litteratur används för att detta mål ska uppnås? 
Alla lärare utom en tycker att man syftar på klassiker i detta läroplansmål därför används 

litteratur skrivna av författare som August Strindberg, Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg och 

Moa Martinson för att uppnå detta mål. En lärare berättar också att hon arbetar med deckare 

från olika perioder, från 1800-talet till hur de har förändrats genom tiden, till idag. Deckare är 

bra att arbeta med eftersom de är populära idag, säger hon. Även nutida författare och 

litteratur kan vara aktuellt i detta läroplansmål, så som Jonas Gardell, Per Nilsson, Christina 

Herrström och Johanna Thydell. 

2.5.2 Hur arbetar de med denna litteratur? 
Det andra läroplansmålet är tacksamt att arbeta med eftersom eleverna ska sätta sig in i 

människors sätt att leva och tänka. Den läraren som tar upp samtida författare menar att de tar 

upp ämnen som är mycket aktuella för eleverna. Hon ger tre exempel: Jonas Gardell skriver i 

En komikers uppväxt om olikheter hos människor och acceptansen för olikheterna, detta kan 

man arbeta med på olika sätt t.ex. genom att eleverna får sätta sig in i karaktärerna och skriva 

brev till en annan karaktär i boken. Oftast blir det förlåt-brev eller att de skriver brev till killen 

som tar livet av sig. Per Nilssons Hjärtans fröjd behandlar olycklig kärlek utifrån en killes 

perspektiv, ett perspektiv som är ovanligt. Att hitta böcker där killar är sårbara är 

problematiskt, bilden av killar är oftast stereotyp, där killar porträtteras som hårda och tuffa. 

Eleverna får chans att reflektera kring detta och sätta sig in i huvudkaraktärens livssituation. 

Detsamma gäller I taket lyser stjärnorna, där får vi följa Jenna som har en mamma som är 

sjuk i cancer. 

Hur lärarna arbetar med klassiker kommer i nästa avsnitt.

2.6  Klassikerundervisning
Hur arbetar lärare med klassiker? Och hur gör de för att levandegöra klassiker? Får de med 

det vidgade textbegreppet i sin undervisning av klassiker? Det är frågor som ska besvaras i 

denna resultatdel. De intervjuade lärarna lider inte brist på fantasi på hur de kan arbeta med 

klassiker, de har mängder med förslag på hur de kan och hur de arbetar med klassiker. 

2.6.1 Hur arbetar lärarna med klassiker?
Flertalet lärare arbetade utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv under det nionde skolåret. 

Eleverna får välja en valfri klassiker som läraren anser är tillgänglig och väcker tankar hos 
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dem. I projektet ”mästarnas möte” får eleverna välja en författare som de ska arbeta med och 

redovisa om framför klassen. Att låta eleverna göra klassiska författarporträtt verkar vara ett 

vanligt arbetssätt att arbeta med klassiker. Under detta arbetssätt kan eleverna även fundera 

över varför boken är en klassiker och vad som är budskapet med boken. En av de intervjuade 

lärarna medgav att hon var dålig på att undervisa om klassiker och att hon inte kallades för 

”grammatikläraren” för intet. Denna lärare kände också att hon skulle behöva 

vidareutbildning inom detta, i synnerhet eftersom hon skulle ha ett stort litteraturblock under 

kommande vårtermin.

En metod, för att få in klassiker från andra länder i undervisningen, är att låta eleverna 

gruppvis få undersöka ett land och se efter vilka klassiker de har i det landet. 

Ett enkelt sätt att få in klassiker i den vanliga undervisningen är att använda sig av klassiker 

vid tematiska arbeten t.ex. vid ett kärlekstema, går det lätt att få in litteratur från denna period 

i form av t.ex. Romeo och Julia eller Tristan och Isolde. 

De flesta lärare arbetar helst med noveller eller med utdrag från böcker. De anser att eleverna 

har svårt att tillgodose sig hela verk av de klassiska författarna, språket är många gånger svårt 

att begripa och de klassiska verken kan många gånger kan vara svåra att tillgodogöra sig. Ett 

hjälpmedel att använda sig av för att hjälpa lässvaga elever är att låta dem lyssna på Daisy-

spelare eller läsa Maj Bylocks återberättade klassiker.

Två av lärarna gillade att läsa klassiker högt, antingen stafettläsning eller att läraren läser ett 

kapitel högt och sedan får eleverna läsa något kapitel själv, därefter kan lärarna återberätta ett 

antal sidor och så varierar de lässätten på det sättet. Att läsa högt är effektivt för att få alla 

eleverna att ”läsa” en bok, samt att lärarna direkt kan fånga upp vad de inte förstår och 

diskutera vissa sekvenser i boken. Under tiden man läser boken kan man även få in 

reflektionsövningar, starka meningar eller grammatikövningar. Lärarna hade fått god respons 

av eleverna vid högläsning. En lärare säger följande om högläsning:

Det slår aldrig fel, det spelar ingen roll vilka klasser man än har, om man släcker ner och 

tänder lite ljus och försöka läsa saker med inlevelse så sitter de, man ser att de nästan 

sitter och gapar och är helt inne i det. (4)

Bokcirklar och boksamtal verkar vara ett återkommande arbetssätt vid klassikerundervisning, 

samtliga lärare tar upp dessa arbetssätt.   
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2.6.2 Det vidgade textbegreppet
Det vidgade textbegreppet är en term som inte var självklar för de intervjuade lärarna. Hälften 

av lärarna arbetade med detta begrepp utan att de visste om det medan den andra hälften 

arbetade aktivt med det. De mest förekommande arbetssätten var att se film och gå på teater. 

Andra fick in musiken i sin undervisning, genom att lyssna på låttexter och jobba med dem 

t.ex. Bellman är tacksam att arbeta med utifrån musik. 

En lärare menade att hon gärna skulle låta eleverna gå på teater mer men att det inte fanns 

utrymme för det i skolans budget. Hon pratade också om ”den skapande skolan” där man kan 

söka projektpengar för kulturella evenemang. I den kommunen där denna lärare jobbade har 

de möjlighet att gå på kommunala dans/teater-föreställningar. Problemet är att de sällan 

behandlar den klassiska litteraturen, förutom en gång då de hade gått på en dansföreställning 

som utgick ifrån Romeo och Julia. 

En lärare tyckte att det var mycket lätt att låta elever dramatisera litteratur, antingen ett avsnitt 

ur en bok eller, tillsammans i smågrupper, en hel bok. Eleverna kan även filma vissa delar ur 

en bok, detta behöver inte ske i skolan utan kan lika gärna ske hemma. 

Att måla och rita är ett annat sätt som eleverna kan använda sig av för att levandegöra den 

klassiska litteraturen. De kan dels rita en ny framsida till en bok eller måla en bild, som de 

kan utgå ifrån när de har boksamtal, till att rita serier om det som de har läst. Eleverna kan 

även få i uppgift att tolka en bild och jämföra bilden med en text/dikt de har läst, bilden är 

ritad utifrån en text. Vilka känslor förmedlas? Vilken stämning får man av boken respektive 

bilden? Denna övning är användbar inför det nationella provet, då det finns en snarlik uppgift 

där. 

Film, var nog det lättaste sättet att arbeta utifrån detta begrepp. Läsa boken, se filmen och 

sedan jämföra dem med varandra. Eller bara se filmen och diskutera den. 

2.7 Lärarutbildningens roll i klassikerundervisningen

2.7.1 Hur känner sig lärarna i sin lärarroll när det gäller klassikerundervisning? 
På frågan hur lärarna känner sig i sin lärarroll när det gäller klassikerundervisning svarade tre 

av dem att de känner sig osäkra medan två känner sig trygga i sin lärarroll och den sista 

läraren var ambivalent, hon tycker det var roligt att undervisa om klassiker men att 

svårigheten är att hitta texter som passar hela elevgruppen. 
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2.7.2 Hur har lärarutbildningen förberett lärarna i att undervisa om klassiker? 
En lärare berättar att hon via lärarutbildningen har fått en bra grund i litteraturhistorien och att 

hon på så sätt har en rätt bra allmänbildning i litteratur, men att det inte räcker till för att 

kunna möta eleverna på deras nivå. Hon berättar också att i litteraturundervisningen på 

universitet fick de läsa verk och analysera dem men att de inte fick redskap i hur de skulle 

undervisa om böckerna i skolan. För att råda bot på sin osäkerhet i undervisningen av 

klassiker, använder hon sig av den erfarenhet som de andra svensklärarna på skolan besitter. 

En annan lärare svarar fåordigt och säger att hon inte fick med sig mycket från 

lärarutbildningen, förutom vissa klassiska författare såsom Dante och Goethe.

En lärare med lite längre arbetslivserfarenhet (12 år) anser att hon fick mycket didaktik i sin 

utbildning. Till varje kurs i fem poäng var det en poäng didaktik, didaktiken var nära 

anknuten till den övriga undervisningen. Denna lärare påpekar flera gånger att det svåra i att 

undervisa om klassiker är att hitta texter. Hon fick uppslag via lärarutbildningen, om vilka 

texter hon kunde använda sig av i skolan. Problemet är att elevgrupperna ändras och alla 

texter passar inte alla grupper, därav det ständiga letandet efter texter. 

Hälften av lärarna minns inte mycket från sin lärarutbildning mer än att de fick arbeta med 

författare som Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf och August Strindberg. Vissa av dessa 

författare har de själv använt sig av i sin undervisning men de säger också att det är många 

författare och verk som de har läst, men som de inte använder i sin undervisning idag.
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3 Diskussion av resultaten

Intervjuobjektens bakgrund har betydelse för hur väl de har besvarat mina intervjufrågor. 

Ålder, kön, arbetslivserfarenhet och lärarutbildning är faktorer som bör beaktas vid diskussion 

av resultaten. De intervjuade har en arbetslivserfarenhet inom ett intervall från 2,5 år till 16 år. 

De lärare med lägst arbetslivserfarenhet är de som avviker i resultaten, de har inte kunnat ge 

utförliga svar på de frågor som behandlar läroplansmålen. Anledningen till detta är att de har 

arbetat tematiskt och därför inte arbetat med dessa mål explicit eller att de tillsammans med 

andra svensklärare har planerat undervisningen. Min bedömning är att de inte har behövt ta 

eget ansvar, i hur de arbetar kring dessa mål. Dessa lärare har även uttalat sig om att de 

känner sig osäkra i sin roll vid undervisning av klassiker. 

Hur en klassiker definieras påverkar undervisningen av dessa. I detta fall är definitionen 

snarlik och det märks genom att de flesta lärare arbetar med författare som August Strindberg, 

Selma Lagerlöf och arbetarförfattarna. Det är inte bara vuxenklassiker som tas upp utan även 

ungdomsklassiker. Att lärarna använder sig av ungdomsklassiker är för att dessa är mer 

anpassade till eleverna gällande bokens handling och i vissa fall språk, vilket gör att det är 

lättare för ungdomarna att ta till sig dem. En författare som är populär att använda sig av är 

Astrid Lindgren, men är Astrid Lindgren en författare som kan sälla sig till raden av 

klassikerförfattare? Om vi använder oss av definition två (se lärarnas definitioner) så passar 

vissa av hennes böcker in under definitionen klassiker och andra inte. Flertalet lärare ser 

problem i att undervisa i klassiker, eleverna har svårt att tillgodogöra sig språket i dem. Detta 

har lärare i Brodow och Rininsland undersökning även tagit upp, något som resulterar i att det 

är svårt att motivera eleverna till att läsa vidare i boken.21 Lärarna i min undersökning anser 

att bland det viktigaste för dem är att eleverna läser, inte vad de läser. En lärare säger:

Det enda de (läs pojkarna) kan tänka sig att läsa är böcker som handlar om fotboll och ett 

första steg för att få dem att börja läsa är att de får läsa en sån där liten bok för elva-åringar 

som handlar om fotboll men sen måste man hitta steget efter det. Det är svårt. (3)

Författarna i barnens bokklubb diskuterar detta. Vilken litteratur ska läsas i skolan? Det finns 

olika uppfattningar om detta. En del menar att det är viktigt att läsa klassiker för att eleverna 

ska få ta del av vårt kulturarv medan andra tycker att eleverna ha eget inflytande över 

21 Brodow & Rininsland, 2005, s. 74.
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bokvalet.22 Båda dessa tankesätt går att knyta an till läroplanen för svenska, det förstnämnda 

genom att koppla till de läroplansmål som är centrala i denna undersökning och det andra som 

kan kopplas till läroplansmålet: eleverna ska ”utveckla sin lust att lära genom att läsa litteratur 

samt gärna läsa på egen hand och av eget intresse”23. De uppfattningar som diskuteras ovan 

delas av lärarna i min undersökning, men de inser också vikten av att undervisa i klassiker. De 

anser att det är allmänbildande med klassiker, dels att veta vilken författare som har skrivit 

vilket verk men de anser också att de klassiska texterna kan säga oss någonting idag om hur 

det var förr i tiden. Detta synsätt är något som delas av en lärare i en studie som Gunilla 

Molloy har genomfört, den läraren hävdar att klassiker fyller ett behov hos människor i alla 

tider och olika samhällen.24 Genom skönlitteraturen får elever djupare förståelse för händelser, 

känslor och tankar, då dessa oftast berättas utifrån en individs perspektiv. Som visas i 

resultatdelen tror lärarna att det är få elever som kommer i kontakt med klassiker på annat sätt 

än genom skolan. Detta gör att skolans ansvar ökar när det gäller undervisning av klassiker. 

Det är lärarnas ansvar att introducera klassiska författare och verk. Om svårigheten för elever 

är att tillgodogöra sig dessa texter kan, som lärarna har föreslagit, utdrag och noveller 

användas i undervisningen. På detta sätt får de ta del av de äldre texterna utan att de ska 

kännas ouppnåeliga. För elever med lässvårigheter kan Daisy-spelare användas. Fördelen med 

Daisy-spelare är att läsaren lätt kan bläddra mellan bokens rubriker och sätta egna bokmärken. 

Om Daisy-spelaren används via datorn kan eleven även söka efter ord i rubrikerna eller göra 

egna anteckningar.25 

Valet av litteratur beror på flera orsaker. Lärarna vill använda sig av litteratur som passar hela 

elevgruppen och bokens innehåll ska kunna beröra eleverna och väcka tankar hos dem. Även 

skolans bokbestånd är avgörande för val av litteratur. Kåreland har i boken läsa bör man 

frågat lärare vilka texter de använder i sin undersökning och kommit fram till att även här är 

bokbeståndet på skolan av betydelse men också att det är lärarnas egna undervisnings-

erfarenheter som styr valet av text.26  Lärarutbildningen har haft liten betydelse för val av 

litteratur för lärarna i min undersökning. Något som Kåreland också har kunnat påvisa, bara 

en handfull lärare av 50 stycken tillfrågade, svarade att lärarutbildningen har varit av 

betydelse vid litteraturvalet.27  

22 Barnens bokklubb (2007): Boken om läslust. s. 24.
23 Lpo 94
24 Molloy, Gunilla (2003): Att läsa skönlitteratur med tonåringar. s. 173.
25 Ahlén, Birgitta m.fl. (2005): Läslust och läslust: idéer för högstadiet och gymnasieskolan. s. 103.
26 Kåreland, 2009, s. 47.
27 Kåreland, 2009, s. 47.

 



UPPSALA UNIVERSITET Emma Frisk
Svenska 4 840919-1403
C-uppsats 2010-12-09 21(27)

I denna uppsats resultatdel redovisades hur lärarna undervisar om klassiker. Lärarna har en 

mängd förslag på hur undervisningen av klassiker kan gå till. Allt från klassiska 

författarporträtt, bokcirklar, boksamtal, skriva brev, läsa noveller/utdrag till att arbeta med 

klassiker från andra länder eller att läsa de klassiska böckerna högt för klassen. Att läsa högt 

för eleverna är allmänt omtyckt av lärarna, och är en metod för att få alla elever att tillägna sig 

texten. En slutsats jag kan dra av dessa arbetssätt är att de inte skiljer sig från övrig 

litteraturundervisning i skolan. Samtliga lärare undervisar dock om sagor och Astrid 

Lindgrens verk i sexan, antiken i sjuan för att sedan ha ett litteraturhistoriskt block i nian. 

Detta arbetssätt har Kåreland också påvisat.28

Lärarna har inga problem att få in det vidgade textbegreppet i undervisningen, även om vissa 

av dem inte vet att det är de gör. Detta förhållningssätt till ”det vidgade textbegreppet” har 

även påvisats i andra studier. Begreppet har inte fått något genomslag i svensk-

undervisningen.29 En orsak till att lärarna inte har kunskap om det vidgade textbegreppet är att 

den har haft ett svagt genomslag i läromedlen för svenska. De vanligaste sätten att arbeta med 

detta begrepp är att se på film och gå på teater. Oftast uppmanas eleverna att göra jämförelser 

mellan litteratur och film, t.ex. Illiaden och Troja.30 Måla och analysera bilder var även det 

vanligt förekommande. Det skiljer sig dock mellan undervisningssätten och fantasigraden hos 

lärarna, men detta är i hög grad individuellt. En faktor för att kunna arbeta med det vidgade 

textbegreppet är ekonomi och resurser. Flertalet av lärarna ville gärna kunna erbjuda mer 

teater för eleverna men skolans ekonomi tillåter inte detta. Även vid annat skapande t.ex. 

målande och pysslande var skolans resurser ett problem, då de inte hade papper, pennor och 

bra lim till sitt förfogande. 

Det varierar hur säkra lärarna känner sig i att undervisa om klassiker. Vad är det som gör att 

vissa känner sig säkrare än andra? En orsak kan vara att de som känner sig säkra i 

undervisningen av klassiker har längre arbetslivserfarenhet än de som är osäkra. De har haft 

mer tid på sig att hitta arbetsmetoder som fungerar i klassrummet och till olika elevgrupper. 

En annan faktor är inställningen till litteratur. Att benämna sig själv som ”grammatikläraren” 

säger lite om vilket arbetsområde läraren känner sig duktig på och därmed säker i. En lärare 

var mycket trygg i sin undervisning av klassiker men denna lärare brann också för litteratur 

och att arbeta med litteratur. Osäkerheten i klassikerundervisningen kan kopplas samman med 

28 Kåreland, 2009, s. 59.
29 Olin-Scheller, 2008, s. 43.
30 Persson, 2007, s. 97.
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lärarutbildningen, de tre som känner sig osäkra är de som inte tycker att lärarutbildningen har 

gett dem något i undervisning om klassiker. En slutsats som kan dras utifrån detta är att 

arbetslivserfarenhet eller engagemang är viktigt i undervisning om dessa böcker.  

Under avsnittet ”första läroplansmålet” får lärarna besvara vilken litteratur som används för 

att det första läroplansmålet ska uppnås. Det visar sig att lärarna har svårt att hitta litteratur 

och författarskap utanför Sverige som de kan använda sig av i undervisningen. De har något 

lättare att hitta Nordiska författare än författarskap från andra delar av världen. Endast två 

lärare säger att de arbetar med klassiker från andra länder, men då från författare som är 

verksamma i västvärlden. Sagor från andra länder däremot är lättare att få in i undervisningen, 

i form av dilemmasagor eller sagor från t.ex. Australien, Indien eller Grekland. Endast en 

lärare diskuterar begreppet ”kulturell mångfald”. Här har vi ett område som bör förbättras hos 

de lärare som är intervjuade, två av dem vill ha mer utbildning i detta område och utifrån 

denna undersökning kan vi se tendenser till att fortbildning är något som alla lärare i 

undersökningen egentligen behöver för att kunna uppnå detta mål. De lärare som arbetar i 

skolor med mångkulturell elevgrupp har ett större ansvar att få in litteratur från hela världen 

för att på så sätt kunna tillgodose ett behov hos samtliga elever. Om detta är ett problem i den 

övriga lärarkåren har jag ingen aning om, men om så är, kanske en skolkanon inom detta 

arbetsområde behövs. Ett tillvägagångssätt att få in det första läroplansmålet är att arbeta 

tematiskt, där jag som kan lärare kan välja ut böcker med det aktuella temat från Sverige, 

Norden och andra delar av världen. 

Den lärare som diskuterar ”kulturell mångfald” belyser svårigheterna med att bearbeta 

litteratur med andra kulturer i fokus. Det är lätt att det blir ett ”vi och dom” tänk hos eleverna. 

Därför är det viktigt att lärarna är väl påläst i ämnet och kan parera de svårigheter som kan 

dyka upp. Persson diskuterar även problematiken kring en jämförelse mellan ”vi och dom” 

och menar på att bekymret ligger i styrdokumentet, som är ambivalent i synsättet på 

mångkultur.31

31 Se fotnot 23.
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4 Avslutning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur två läroplansmål överensstämmer med de sex 

intervjuade lärarnas undervisning av klassiker. Som resultatdelen visar kopplar de flesta 

lärarna samman klassiker med de läroplansmål som är centrala för denna uppsats. Alla lärare 

undervisar eller ska undervisa om klassiker, hur mycket är dock individuellt. Arbetssätten är 

även de varierande, både för varje enskild lärare och mellan lärarna. Det som flera av lärarna 

har gemensamt är att de arbetar med sagor i år sex, antiken i år sju och att de har ett större 

litteraturhistoriskt block i nionde skolåret. Alla lärare arbetar med det vidgade textbegreppet, 

även om alla inte gör det medvetet. Då de inte riktigt visste vad som menades med detta 

begrepp. Samtliga anser dock att det är betydelsefullt att undervisa om klassiker i skolan, 

detta av flera orsaker. Dels tycker de att det är allmänbildande men även för att flertalet av 

eleverna inte kommer i kontakt med klassiker utanför skolan. 

Lärarnas definitioner av vad en klassiker är, liknar varandra och även vilka författare och verk 

som de anser tillhör denna kategori. Namn som August Strindberg, Selma Lagerlöf och Moa 

Martinson, kom upp när de skulle namnge vilka klassiker de använder i sin undervisning. 

I resultatdelen ser vi även att lärarna har svårigheter att få in kulturell mångfald och 

författarskap från då och nu från Sverige, Norden och Sverige, i undervisningen. 

Problematiken ligger i att de inte vet var de ska få tag i användbar litteratur som behandlar 

detta. De har höga krav på val av litteratur, litteraturen ska anpassas till elevgruppen och ha 

ett ämne som engagerar och får eleverna att reflektera. Med dessa krav i åtanke, är det inte lätt 

att hitta litteratur från andra länder, när kunskapen om denna litteratur inte finns hos lärarna. 

Lösningen på detta skulle kunna vara att vidareutbilda dem eller låta dem gå på mässor där 

detta är i fokus. 

Frågan är om denna undersökning speglar verkligheten och svaret på den frågan är nog att det 

är tveksamt. Vissa resultat jag har fått fram kan kopplas till andra författare som har gjort 

liknande studier men för att vara helt säker på studiens validitet behöver samma undersökning 

göras på ett bredare urval, med flera intervjupersoner, i olika åldrar och med olika lång 

arbetslivserfarenhet. Trots att denna undersöknings grund ligger i Lpo 94, kan liknade studie 

göras med Lgr 11, då de mål denna uppsats avhandlar även finns beskrivna i den nya 

kursplanen. 
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Om jag hade utgått från min ursprungliga plan att intervjua tre äldre och tre yngre lärare, hade 

resultaten blivit vidare och på så sätt gett en bättre indikation på hur det ser ut i 

undervisningen kring dessa mål och i klassikerundervisningen i skolan. Jag tror även att 

resultatet hade blivit annorlunda om lärarna hade haft längre arbetslivserfarenhet, eftersom det 

var de lärare med längst arbetslivserfarenhet som kunde svara utförligast på mina 

intervjufrågor. Det skulle vara intressant att fördjupa sig mer i lärarutbildningens roll i hur 

lärarna arbetar kring den klassiska litteraturen. Lärarutbildningen är i ständig förändring, så 

beroende på när man gick den, blir nog resultaten olika.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor
Intervjufrågor

Jag börjar intervjun med en orientering, där jag definierar situationen för intervjupersonen, 
berättar kort syftet med intervjun, användningen av bandspelaren och frågar om den 
intervjuade har några frågor innan intervjun börjar. 

1. Ålder?

2. Var arbetar du? 

3.  Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Vilken bok använder du mest i din undervisning? Varför? (startfråga. denna fråga 
tänkte jag använda mig av för att läraren ska börja tänka litteratur och för att mjuka 
upp läraren lite inför kommande frågor)

5. Hur definierar du en klassiker? 

6. Vilka klassiker använder du i din undervisning?

7. Hur arbetar du med dessa böcker? Hur gör du för att levandegöra klassiker? (film, 
bok, rollspel etc.)

8. Varför använder du klassiker i undervisningen? 

9. På vilket sätt kommer eleverna i kontakt med klassiker? 

10. Hur har din lärarutbildning förberett dig för undervisning med klassiker?

11. Hur känner du dig i din lärarroll när det gäller undervisning av klassisk litteratur? 

12. Hur arbetar du kring läroplansmålet: 

”skolan ska sträva mot: eleverna ska få möjlighet att förstå kulturell mångfald genom 
att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från 
Sverige, Norden och andra delar av världen”

     * Vilken litteratur använder du för att detta mål ska uppnås? Varför just dessa?

     * Använder du klassiker från andra länder?

13. Hur arbetar du kring läroplansmålet:

”eleverna skall i slutet av det nionde skolåret ha uppnått: kunna läsa, reflektera över 
och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med 
betydelse för människors sätt att leva och tänka”

     * Vilken litteratur använder du för att detta mål ska uppnås? Varför just dessa?

14. (Hur tänker du kring ditt val av manliga respektive kvinnliga författare? )

15. Är det något mer du vill tillägga?

Kontrollfrågor kommer att ställas under intervjuns gång. 
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Bilaga 2 – Intervjuobjekt, datum och tid

Intervjuobjekt 1: 101028 kl. 15.25.

Intervjuobjekt 2: 101102 kl. 13.45.

Intervjuobjekt 3: 101112 kl. 10.15.

Intervjuobjekt 4: 101117 kl. 10.00.

Intervjuobjekt 5: 101120 kl. 11.00.

Intervjuobjekt 6: 101125 kl. 13.15.
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