
Uppgift 1: En riktig klassiker

En riktigt bra klassiker är en bok som känns relevant i nutid även om den var skriven för 
länge sedan. Den kan ändå vara tidstypisk för den tiden den var skriven men man ska 
kunna känna igen sig i boken även fast den inte är från den nuvarande tiden. För att det 
ska kunna bli en klassiker enligt mig tycker jag att man ska kunna känna igen sig i 
personerna som det handlar om. Den ska ha ett levande språk som är lätt att förstå. Det 
ska vara rätt språk för rätt målgrupp. 
Ofta ska det handla om någonting nytt som aldrig har skrivits om förut. Man vill läsa något 
som man aldrig har läst om innan. 
De böcker som jag har läst nu blev klassiker på sin tid eftersom de handlade om något 
nytt. Den första boken jag läste var Tom Sawyer som handlade om ett barn och hur han 
levde. Det var inte så vanligt under realismen att man skrev ur ett barns perspektiv. Boken 
jag precis har läst var Frankenstein. Den måste också ha varit något som aldrig hade 
skrivits förr. Frankenstein var en skräckhistoria där en man skapade ett liv av kroppsdelar 
som sedan blev ett monster. 

Nutida böcker som jag tror kommer att bli klassiker i framtiden är Harry Potter, Twilight och 
Astrid Lindgrens böcker. 
Just nu är Harry Potter böckerna väldigt populära och väldigt många i alla olika åldrar läser 
dem. Unik är ett ord som beskriver Harry Potter böckerna eftersom de handlar om häxor 
och trollkarlar, fast på ett helt annat sätt än vad det har gjort förut. De är så bra skrivna och 
har ett tidlöst språk så att både barn, ungdomar och vuxna tycker om att läsa dem. 
Böckerna handlar om kärlek och vänskap och det är teman som alltid är relevanta. 
Jag tror definitivt att det är en bok som kommer att överleva många, många år för att det är 
så många människor i hela världen som har läst den och de kommer att ”skicka” vidare 
den till sina barn och barnbarn. 
En annan bok som jag tror kommer bli en klassiker i framtiden är Twilight. Det är också en 
bokserie liksom Harry Potter. Det tror jag för att det är många som har läst dem men också 
för att det är en annorlunda slags kärlekshistoria mellan människor, vampyrer och vargar. 
Men det är en kärlekshistoria som ändå många kan känna för och tycka är spännande.
Twilight är en typisk slags bok som blir läst för att många har sett filmerna, som sedan gör 
att de vill läsa böckerna. Många böcker just nu blir till film efter ett tag och det gör att 
många ser filmerna före de läser böckerna.
Men det är inte bara ungdomsböcker som jag tror kommer att bli klassiker utan även 
barnböcker som Astrid Lindgren har skrivit. Hur många finns det som inte har läst om 
Pippi, Emil, Madicken och Tjorven? Många av hennes böcker är kända i flera olika länder 
och av flera generationer bakåt och så kommer det att förbli. 

Trots att tiderna förändras och samhället ser annorlunda ut så ska man kunna läsa en 
klassiker och ändå känna igen i personerna och handlingen. Det tror jag kännetecknar en 
klassiker.
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