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1 Inledning

Under de senaste två decennierna har modersmålsprovet i studentexamen genomgått två stora refor-
mer. År 1992 infördes ett materialbaserat essäprov vid sidan av det traditionella provet med essärubri-
ker. Det materialbaserade provet medförde en ny betoning på läsfärdigheter i modersmålsprovet. Ef-
tersom endast det bättre av examinandens två provprestationer räknades, förblev det i princip möjligt 
att kringgå provet i läsning. Detta ändrades fr.o.m. år 2007 då testningen av läsförmågan fick en fast 
position i det s.k. textkompetensprovet som infördes som komplement till essäprovet. Det nuvarande 
modersmålsprovet består av alltså av två delprov: textkompetensprovet, som har mer fokus på läsning, 
och essäprovet, som har mer fokus på skrivning. 

Det nuvarande modersmålsprovet står för närvarande inför följande stora reform. Det finns ännu 
ingen fastställd vision av hur det nya modersmålsprovet kommer att se ut men arbetet på provet har 
kommit i gång. Det utvecklingsarbete som redovisas i denna rapport är ingen presentation av ett 
nytt modersmålsprov, utan ska betraktas som en enskild aspekt av det hela – en mellanetapp på 
vägen från det nuvarande pappersbundna modersmålsprovet till det elektroniska modersmåls-
provet, som skrivs första gången hösten 2018.

Utvecklingsarbetet bottnar i ett regeringsuppdrag, men utgångspunkten ligger delvis i det faktum att 
världen förändrats mycket under de senaste 20 åren. I den digitala världen kan i stort sett vem som 
helst producera texter och förmedla information, och det kan vara mycket svårt att avgöra vad som är 
relevant och tillförlitlig information. När textvärlden förändras, fungerar inte de gamla kompetenser-
na längre helt ändamålsenligt. Förmågan att söka, hantera och kritiskt bedöma informationens värde 
framstår som en allt viktigare färdighet i dagens multimediala samhälle. Den nya betoningen på in-
formation avspeglas i ett paradigmskifte där färdigheter och kunskaper ibland ställs mot varandra. Vad 
är allmänbildning i dagens och framtidens samhälle? Är det särskilda kunskaper och kompetenser? 

Målet för utvecklingsarbetet har varit att konstruera och testa nya provuppgifter för både det finska 
och svenska modersmålsprovet i studentexamen. Utvecklingsarbetet genomfördes parallellt i sam-
manlagt 15 finsk- och svenskspråkiga gymnasier. I denna rapport beskrivs den svenskspråkiga delen 
av utvecklingsarbetet. Det finskspråkiga utvecklingsarbetet beskrivs av docent Sara Routarinne i rap-
porten Tiedon valintaa ja pätevyyden arvioinnin taitoja. Raportti ylioppilastutkinnon toisen äidinkielen 
kehittämiskokeilusta yhdeskässä suomenkielisessä lukiossa 2012–2013 (2014). Riktlinjerna och slutsat-
serna i de finsk- och svenskspråkiga rapporterna är mer eller mindre desamma.
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1.1		Bakgrund

I regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering (26.6.2011) ingår en kort formulering som berör 
modersmålsprovet:

Studentexamen utvecklas så att den stöder utbildningens allmänbildande mål och möjliggör 
bredare nyttiggörande av studentexamen vid antagning av studerande till högskolor genom att 
man förbättrar provvitsordens jämförbarhet och utvecklar det andra modersmålsprovet i 
studentexamen till ett prov som mäter graden av allmänbildning och färdigheterna 
att behandla information och bedöma dess tillförlitlighet. [svärtat] Stegvis ibruktagning 
av informations- och kommunikationstekniken i studentskrivningarna bereds. (Regeringspro-
grammet, 2011, s. 37)

Beskrivningen av motsvarande uppdrag formuleras aningen annorlunda i undervisnings- och kultur-
ministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning 2011–2016:

Studentexamen utvecklas så att den stödjer utbildningens mål i fråga om allmänbildningen och 
i större utsträckning kan utnyttjas i högskolornas antagning. Det andra provet i modersmålet 
utvecklas till ett prov som bygger på gymnasiets hela lärokurs och förutsätter förmåga 
att hantera helheter och som mäter allmänbildningen samt förmågan ett behandla in-
formation och utvärdera kompetens. Det nya provet tas i bruk i studentskrivningarna 
våren 2015. [svärtat] Förberedelser görs för att gradvis införa informations- och kommunika-
tionsteknik i avläggandet av examen. (2011, s. 26).  

Enligt uppdraget ska alltså att det ena modersmålsprovet utvecklas så att det mäter graden av allmän-
bildning, färdigheterna att behandla information och färdigheterna att bedöma informationens till-
förlitlighet. Formuleringen utvärdera kompetens i utvecklingsplanen antyder att synen på allmänbild-
ning gäller färdigheter, snarare än kunskaper. Uppdragets koppling till modersmålsprovet är förståelig 
eftersom provet har en central ställning i studentexamen genom sin status som obligatoriskt prov.

Efter att planerna på att modersmålsprovet skulle utvecklas offentliggjordes sommaren 2011 uppstod 
en livlig offentlig diskussion. I diskussionen riktades kritik mot bl.a. den snäva tidtabellen för refor-
men och tanken om att modersmålsprovet ska fungera som en mätare på allmänbildning. Enligt un-
dervisnings- och kulturministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning 2011–2016 skulle 
det nya provet tas i bruk i studentskrivningarna våren 2015.  Tidtabellen var ohållbar eftersom de 
studerande som inleder sina gymnasiestudier borde ha rätt att känna till det modersmålsprov som de 
ska skriva i sin studentexamen. Med tanke på dessa studerande borde det nya provet ha varit färdigt 
redan i början av höstterminen 2012. 

I samband med att tidtabellen för den kommande digitaliseringen av studentexamen offentliggjordes 
våren 2013 justerades tidtabellen för modersmålsprovsreformen ytterligare en gång, från 2016 till 
hösten 2018. Reformen sammankopplades då med digitaliseringen av modersmålsprovet. Samtidigt 
ströks betoningen på allmänbildning ur modersmålsprovets utvecklingsuppdrag p.g.a. svårigheterna 
att mäta allmänbildning inom ett modersmålsprov. Den ursprungliga planen för modersmålsprovet 
hade inneburit två reformer: först reformen av det ena modersmålsprovet med inriktning på informa-
tionshantering, och därefter digitaliseringsreformen. Enligt den nuvarande planen är båda reformerna 
sammankopplade. Meningen är att hela studentexamen gradvis digitaliseras fr.o.m. år 2016 och att 
samtliga prov skrivs på dator år 2019.
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Behovet att utveckla modersmålsprovet ska inte betraktas som en isolerad företeelse, utan som ett 
led i en mer omfattande uppdatering och reform av studentexamen. Reformens fokus på ett enskilt 
prov – modersmålsprovet – visar att provet och läroämnet har en central position i studentexamen 
och gymnasieutbildningen. Modersmålsprovet är det enda obligatoriska provet i studentexamen, och 
det har en roll som mognadsprov inför fortsatta studier. I föreskrifterna för provet heter det att pro-
vet i modersmål mäter i vilken omfattning examinanderna har uppnått de färdigheter i modersmål som 
motsvarar målen i gymnasiet, framför allt förmågan att uttrycka sig i skrift och förmågan att förstå och 
tolka det lästa, samt i vilken omfattning de har uppnått mognad för studier där studentexamen är ett krav 
(Föreskrifterna, 2012, s. 1). 

Samtidigt med utvecklingen av modersmålsprovet pågår också en rad andra forsknings- och utveck-
lingsprojekt med fokus på studentexamen. Hautamäki etc. (2012) har undersökt hur väl resultaten i 
studentexamen lämpar sig för antagningen till högskolestudier, Mehtäläinen & Välijärvi (2013) har 
undersökt hur jämförbara och rättvisa resultaten i olika provomgångar är, och Kupiainen etc. (2012) 
har undersökt hur jämförbara resultaten är mellan de olika valfria proven i studentexamen. På forsk-
nings- och utvecklingsagendan står för närvarande bl.a. en justering av den relativa bedömningen och 
tillämpningen av den s.k. Gausskurvan.  

Det att reformen av modersmålsprovet kopplades samman med digitaliseringen var en ändamålsenlig 
lösning: Att hantera information i dagens värld och att bedöma informationens tillförlitlighet sker i 
högsta grad i en digital miljö, och det hade varken varit ändamålsenligt eller tidsenligt att lansera ett 
prov med fokus på information i pappersformat år 2015. Om det hade varit känt att utvecklings-
arbetet inte ska sikta på ett modersmålsprov som lanseras hösten 2016 i pappersformat, utan 
på ett modersmålsprov som lanseras hösten 2018 i elektroniskt format, hade riktlinjerna för 
utvecklingsarbetet sett annorlunda ut. Utvecklingsgruppen tog hänsyn till digitaliseringen, men 
inte till den grad som kännedomen om den nya tidtabellen hade gett vid handen. Den testning av 
nya provuppgifter som genomfördes inom ramarna för utvecklingsarbetet siktade dock – såvitt det var 
möjligt – på den kommande digitaliseringen. 

1.2	Utvecklingsgruppen

Utvecklingen av det nya modersmålsprovet inleddes tidigt hösten 2012. Arbetet finansierades av Un-
dervisnings- och kulturministeriet. Processen leddes av en arbetsgrupp som tillsatts för att utveckla 
provet samt av en stödgrupp. Arbetsgruppen hade följande medlemmar: undervisningsrådet Pirjo 
Sinko (Utbildningsstyrelsen), professor Minna-Riitta Luukka (Jyväskylä universitet), språkvårdaren 
Anna Maria Gustafsson (Institutet för de inhemska språken), professor Mikko S. Lehtonen (Tammer-
fors universitet), gymnasielektor Anna-Stina Lindholm (Gymnasiet Lärkan), gymnasielektor Pamela 
Gustafsson (Brändö gymnasium, Svenska modersmålslärarföreningen r.f.), gymnasielektor Minna 
Harmanen (Äidinkielen opettajien liitto r.y.), forskaren Olli Löytty (Åbo universitet), överläraren 
Aino Vuorijärvi (Metropolia), gymnasielektor Merja Lumijärvi (Vammalan lukio) och specialsakkun-
nig Jan Hellgren (Utbildningsstyrelsen). Som sekreterare för utvecklingsarbetet fungerade examens-
sekreterare Elina Jäntti på Studentexamensnämnden.   

Utvecklingsarbetet följdes upp av en stödgrupp som bestod av direktör Jorma Kauppinen (Utbild-
ningsstyrelsen), specialsakkunnig Olavi Arra (Lärarförbundet), undervisningsrådet Heikki Blom 
(Undervisnings- och kulturministeriet) och Juhani Lokki (ordförande för Studentexamensnämnden 
2007–2012). 
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I och med att utvecklingsarbetet sammanföll med utnämningen av nya medlemmar för Studentexa-
mensnämnden vid årsskiftet 2012–2013, påverkades även arbetsgruppens sammansättning. Professor 
Minna-Riitta Luukka övertog ordförandeskapet i utvecklingsgruppen. 

Det utvecklings- och forskningsarbete, som beskrivs i denna rapport, genomfördes i samarbete med 
utvecklingsgruppen av projektforskarna docent Sara Routarinne vid Helsingfors universitet och FD, 
specialsakkunnig Jan Hellgren på Utbildningsstyrelsen. Rapporten har kommit till i samarbete mellan 
de två forskarna. 

Stödgruppen för utvecklingsarbetet godkände riktlinjerna för testningen 14.12.2012. I den finsk-
språkiga testningen deltog även ett vuxengymnasium. I den svenskspråkiga testningen visade det sig 
vara alltför svårt att få med vuxenstuderande. Även om utvecklingsarbetet leddes av en grupp sak-
kunniga är det viktigt att betona att arbetet möjliggjordes genom den värdefulla insatsen av alla 
enskilda abiturienter och modersmålslärare som deltog i testningen. Tack!  
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2 Riktlinjerna för utvecklingsarbetet

I regeringsuppdraget konstaterades att det andra modersmålsprovet ska utvecklas. Till saken hör att 
modersmålsprovet inte enbart omfattar två prov – ett textkompetensprov och ett essäprov – utan även 
tre övriga prov: provet i samiska och proven i finska och svenska som andraspråk. I gymnasielagen slås 
fast att examinanderna skall avlägga provet i modersmål och litteratur (L 766/2004, 18 §). Detta prov går 
under benämningen provet i modersmålet. Men det står därutöver att prov i finska, svenska och samiska 
ordnas som prov i modersmålet (L 672/2005, 2 §). Eftersom modersmålsprovet alltså omfattar fler än 
två prov gällde det för utvecklingsgruppen att ta ställning: Skulle utvecklingen gälla enbart textkom-
petensprovet eller essäprovet eller även beröra de övriga modersmålsproven? 

Eftersom provet i samiska och proven i finska och svenska som andraspråk skiljer sig på flera punkter 
från proven i finska och svenska som modersmål, beslöt utvecklingsgruppen att det vore orimligt att 
utveckla alla de fem proven inom den fastslagna tidtabellen. Fokus lades på modersmålen finska och 
svenska, och av textkompetensprovet och essäprovet valde utvecklingsgruppen att fokusera på text-
kompetensprovet som lanserats år 2007. Trots att essäprovet har en betoning på allmänbildning, 
talade flera argument för utvecklingen av textkompetensprovet. Utvecklingsgruppen konstaterade 
samtidigt att det kan finnas orsak att se över provet i samiska och proven i finska och svenska som an-
draspråk i synnerhet om det är tänkt att modersmålsprovet ska spela en starkare roll i studentexamen, 
som mognadsprov och vid antagningen till fortsatta studier.   

I föreskrifterna för modersmålsprovet beskrivs skillnaden mellan essäprovet och textkompetensprovet 
i följande karaktäristik: Provet i modersmålet är tudelat: i det ingår ett prov i textkompetens och ett essäp-
rov. I bedömningen av provet i textkompetens betonas läsförmågan och i bedömningen av essäprovet den 
skriftliga förmågan (Föreskrifterna, 2012, s. 1). I föreskrifterna för textkompetensprovet sägs: I provet 
i textkompetens bedöms examinandens kritiska och kulturella läsförmåga. Med textkompetens avses exa-
minandens förmåga att analysera, tolka, bedöma, tillgodogöra sig och producera olika texter utifrån deras 
syfte, uttrycksmedel och kontext. (Föreskrifterna, 2012, s. 2) Angående materialet i textkompetenspro-
vet står det: Materialet kan vara saktexter, t.ex. artiklar, nyhetstexter eller insändare, samt skönlitterära 
texter och bildmaterial. Materialet kan också bestå av enbart av sakprosatexter eller enbart skönlitterära 
texter. Texterna kan vara fristående helheter eller utdrag ur längre verk. (Föreskrifterna, 2012, s. 2–3) 

Det nuvarande textkompetensprovet har en betoning på den kritiska och kulturella läsförmågan och 
det har överlag ett upplägg som beträffande möjligheterna att sammanställa ett lämpligt material 
och mängden och typen av uppgifter lämpade sig bättre för målsättningen i uppdraget. Textkompe-
tensprovet, där examinanden svarar på högst tre av fem uppgifter, möjliggör också ett mångsidigare 
provupplägg än essäprovet där examinanden väljer en av 12–14 uppgifter. 

Samtidigt som betoningen på allmänbildning var den svåraste biten, och som därför senare ströks 
ur uppdraget, är det viktigt att poängtera att en betoning på allmänbildning redan ingår i det nuva-
rande modersmålsprovet. När det gäller essäprovet nämns begreppet allmänbildning på två ställen i 
föreskriften för modersmålsprovet. Det står att ämnena för uppgifterna i essäprovet kan ansluta sig till 
kursinnehållet i ämnet modersmål och litteratur, men också mera allmänt till examinandens allmänbild-
ning och livserfarenhet (Föreskrifterna s. 7). I beskrivningen av essäprovet konstateras vidare: I essäp-
rovet bedöms examinandens allmänbildning, förmåga att uttrycka sig i skrift, förmåga att klä sina tankar 
i ord och behärska kunskapsmässiga helheter (Föreskrifterna s. 7). Det här åskådliggör att betoningen 
på allmänbildning i ett kommande modersmålsprov inte hade inneburit någon radikal kursändring 
i förhållande till det nuvarande modersmålsprovet. Det är inriktningarna på informationshantering 
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och bedömning av informationens tillförlitlighet som utgör nya element i det kommande moders-
målsprovet.

Eftersom utvecklingsarbetet ägde rum kort före läroplansreformen 2016 och digitaliseringen 
2016–2019, ansåg utvecklingsgruppen att det vore oklokt att göra radikala förändringar i mo-
dersmålsprovet. Det stod samtidigt klart att avsikten inte skulle vara att reformera hela provet, utan 
att testa och utveckla nya uppgifter som kunde användas i ett kommande modersmålsprov. 

2.1	Förankringen	i	läroplansgrunderna

De nuvarande läroplansgrunderna för gymnasiet är från år 2003. Enligt undervisnings- och kultur-
ministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning 2011–2016 är det tänkt att de förnyade 
läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen ska träda i kraft hösten 2016. Eftersom utvecklingen av 
det nya modersmålsprovet tidsmässigt kom att pågå kort före läroplansreformen, utarbetades det nya 
provet utgående från läroplansgrunderna från år 2003, men med tanke på de kommande.

Enligt uppdraget i undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsplan för utbildning och forsk-
ning 2011–2016 skulle det andra provet i modersmålet utvecklas till ett prov som bygger på gymnasiets 
hela lärokurs och förutsätter förmåga att hantera helheter och som mäter allmänbildningen samt förmågan 
att behandla information och utvärdera kompetens (Utvecklingsplanen, 2011, s. 26). Testuppgifterna 
planerades och konstruerades mot bakgrund av uppdraget, grunderna för läroplanen för gymnasieut-
bildningen och med tanke på den kommande digitaliseringen av studentexamen. 

Utvecklingsgruppen var medveten om att det fanns en önskan om ett helt nytt allmänt studentprov 
som skulle mäta allmänbildning och mognad och fungera tillförlitligt och ändamålsenligt vid antag-
ningen till fortsatta studier. Utvecklingsgruppen konstaterade dock i ett tidigt skede att ett moders-
målsprov inte kan axla en så tung och allomfattande roll som enskilt studentprov. Detta kommer sig 
framför allt av modersmålsprovets position i gymnasielagen. Lagen slår fast att uppgifterna i moders-
målsprovet utarbetas enligt lärokurserna för de kurser som med stöd av 10 § 1 mom. i gymnasielagen anges 
som obligatoriska kurser enligt timfördelningen i gymnasieundervisningen och som kurser i form av fördju-
pade studier (F 915/2005, 1 §). Förenklat uttryckt innebär det här att uppgifterna i modersmålsprovet 
ska utarbetas enligt gymnasiets lärokurser i modersmål och litteratur och äidinkieli ja kirjallisuus. 
Lärokurserna i modersmål och äidinkieli har en gemensam grund, men avviker på vissa punkter. 

Modersmålsprovet har – och bör ha – en stark förankring i kurserna i modersmål och litteratur. 
Det finns gränser för hur nära de övriga läroämnenas specifika och detaljerade kunskapsområden ett 
modersmålsprov kan gå. Den ofrånkomliga kopplingen mellan modersmålsprovet och innehållet i 
lärokurserna för modersmål och litteratur i gymnasiet medför samtidigt en implicit avgränsning: Så 
länge det är modersmålslärarna som ska bedöma ett prov som har en betoning på allmänbildning, 
finns det gränser för hur långt provet kan tänjas från modersmålslärarnas och censorernas sakkunskap 
och erfarenhet. 
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I de nuvarande läroplansgrunderna från år 2003 är kurserna i modersmål och litteratur följande: 

Obligatoriska kurser: 

 1. En värld av texter (MO 1)
 2. Epik och medietexter (MO 2)
 3. Texter, kultur och identitet (MO 3)
 4. Texter i Norden (MO 4)
 5. Moderna texter (MO 5)
 6. Textens makt (MO 6)

Fördjupade kurser: 

 7. Muntlig kommunikation (MO 7)
 8. Fördjupad skriv- och textkompetens (MO 8)
 9. Litteratur som glädje och kunskap (MO 9)

De testuppgifter som utvecklades inom ramarna för regeringsuppdraget hade en särskild kopp-
ling till innehållet i de obligatoriska kurserna 2 och 6, där bl.a. medietexter, reklamanalys, argu-
mentation och källkritik behandlas. Dessa kunskaper och färdigheter har också en bredare anknyt-
ning till gymnasieutbildningens allmänna målsättningar. I förordningen om de allmänna målen för 
gymnasieutbildningen står det att Målet är att studeranden skall ha bra färdigheter för informations-
samhället. Han eller hon tränas i att utnyttja dem till att söka information samt till kommunikation, i 
att behärska grunderna i mediakunskap samt i att kritiskt bedöma information (Statsrådets förordning 
955/2002, § 4). En liknande formulering finns bland målsättningarna för lärokursen i modersmål 
och litteratur i läroplansgrunderna där det sägs att den studerande ska kunna använda informations- 
och kommunikationsteknik på ett funktionellt sätt i sina studier och i olika källor söka information samt 
bearbeta, reflektera över och värdera denna information (Läroplansgrunderna 2003, s. 34).

Det tilltänkta modersmålsprovets breda förankring i hela gymnasieutbildningen och betoningen på 
allmänbildning och kompetens var en utmaning som delvis löstes genom att testuppgifterna förankra-
des i de s.k. temaområdena, som genomsyrar hela gymnasieutbildningen. (Läroplansgrunderna 2003, 
s. 24–29). Temaområdena är sex till antalet:    
  

 • Aktivt medborgarskap och entrepenörskap

 • Hälsa och trygghet

 • Hållbar utveckling

 • Kulturell identitet och kulturkännedom

 • Teknologi och samhälle

 • Informations- och mediekunskap 

De sex temaområdena erbjöd en möjlighet att förankra testuppgifterna i en mer omfattande helhet 
än innehållet i det enskilda läroämnet modersmål och litteratur. Temaområdet informations- och 
mediekunskap hade en större tyngd i testuppgifterna än de övriga temaområdena.

Det är svårt att säga hur väl denna (i sista hand rätt svaga) förankring i temaområdena egentligen 
fungerade. I efterhand visade det sig i stället att uppgifternas betoning på allmänna färdigheter som 
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t.ex. att söka, avgöra, sammanfatta, bedöma, tillämpa och presentera information fungerade som en 
bättre lösning på utmaningen att vidga uppgifternas allmänna spännvidd. 

2.2	Uppgiften	i	kritisk	läsförmåga

Då de nya uppgifterna testades var målsättningen inte att testa ett nytt modersmålsprov i sin helhet 
utan att utveckla och testa enskilda uppgifter med betoning på informationsbehandling, informa-
tionens tillförlitlighet och allmänbildning. Den sistnämnda av dessa, d.v.s. allmänbildningen, hade 
från första början en besvärlig och mer nedtonad roll i testningen, eftersom den framstod som mer 
kontroversiell än de övriga två. Den gav upphov till svåra frågor: Vad är allmänbildning? Hur ska man 
mäta allmänbildning? Hur ska allmänbildningen mätas genom ett prov i ett enskilt läroämne? 

När de nya uppgifterna planerades var en utgångspunkt att försöka skapa uppgifter som fångar upp 
gymnasieelevernas förmåga att hantera helheter och att avgöra om information är relevant och tillför-
litlig. Det fanns en medvetenhet om att dagens textvärld är mer mångfacetterad än den textvärld som 
eleverna möter i skolan (Luukka m.fl. 2008). Det är framför allt webben och de sociala medierna som 
skapat en situation där mängden av och kvaliteten på den information som ständigt produceras är svår 
att överblicka och hantera. Idén om textkompetens bygger på en syn på läsningen som en mycket kom-
plex förmåga (se t.ex. Luukka 2009; Janks 2010; Afflerbach 2012). En god analytisk och kritisk läsför-
måga gör det möjligt att bl.a. ta till sig information, hantera information och avgöra om informationen 
är relevant och tillförlitlig. Redan det nuvarande textkompetensprovet förutsätter krävande kognitiva 
processer såsom att analysera, bedöma och skapa nytt (jfr t.ex. Kratwohl 2002; Afflerbach 2012). 

Den uppgiftstyp som konstruerades för att kunna användas inom ramarna för ett nytt text-
kompetensprov kallades en uppgift i kritisk läsförmåga. Två riktlinjer ställdes upp för den nya 
uppgiftstypen:   

 • Uppgifterna skulle förutsätta mer självständigt tänkande av examinanden än   
 det nuvarande textkompetensprovet. 

 • Examinanden skulle erbjudas ett större och mer heterogent material än i   
 det nuvarande textkompetensprovet. 

Tanken bakom många av de nya uppgifterna som utvecklades var en situation där examinanden på ett 
självständigare sätt än i det nuvarande modersmålsprovet skulle ställas inför olika slags information 
och ska ögna igenom ett mer komplext material, självständigt söka och avgöra vad som är relevant och 
tillförlitlig information med tanke på uppgiften. Uppgifterna hade en betoning på processer som 
att identifiera, avgöra, se samband och sammanhang, granska, bedöma, analysera och generali-
sera. Det gällde också att t.ex. kunna identifiera otillförlitlig, falsk, vilseledande, icke-relevant infor-
mation, eller t.ex. sakliga, informativa, kommersiella, manipulativa, underhållande eller ideologiska 
aspekter i informationen. Uppgifterna testade också förmågan att kombinera information från olika 
källor och bygga upp en koncentrerad helhet av relevant information. Man kan säga att uppgifterna i 
hög grad betonade liknande arbetsprocesser som Blooms taxonomi (se Kratwohl 2002).

Skribenterna informerades inte i (de flesta) uppgiftsformuleringarna exakt om vilket eller vilka ma-
terial de förväntades använda. Förmågan att bedöma informationens tillförlitlighet mättes genom 
uppgifter som explicit uppmanade skribenterna att avgöra om informationen var tillförlitlig eller 
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pålitlig eller genom fokus på sann och falsk information. Till skillnad från textkompetensprovets 
kutymer omfattade materialet i en del uppgifter även felaktig eller skenbart tillförlitlig information, 
samt texter med språkfel. 

Under hösten 2012 konstruerade utvecklingsgruppen för modersmålsprovet fem serier med testupp-
gifter. Serierna namngavs enligt schemat MA–ME, där de enskilda uppgifterna var kodade som t.ex. 
MA1, MB3 och ME2. Sammanlagt omfattade serierna 16 uppgifter. I den motsvarande finskspråkiga 
testningen ingick 15 uppgifter. Varje serie innehöll en allmän instruktion, tre eller fyra uppgiftsal-
ternativ samt ett material på 6–9 sidor. Påpekas bör att dessa uppgiftsserier inte var tänkta som 
kompletta textkompetensprov, utan som tematiska helheter där enskilda uppgifter testades. De 
tematiska helheterna i de finsk- och svenskspråkiga testningarna var i stora drag identiska, men 
skilde sig också på vissa punkter från varandra. 

Den första testserien, d.v.s. MA var anknuten till temaområdet informations- och mediekun-
skap. Materialet omfattade huvudsakligen nyhetsartiklar, notiser och bildmaterial om stormen Sandy 
som drabbade USA:s östkust i november 2012. De tre uppgifterna i testserien var följande: 
   

 • MA1. Välj tre av artiklarna om stormen Sandy och rangordna dem i viktighetsordning   
 utifrån den information de tar upp. Argumentera för dina val. 

 • MA2. Analysera nyhetsrapporteringen kring stormen Sandy. Vilka val har journalisterna  
 gjort? 

 • MA3. Vilken funktion har enskilda personers upplevelser i tidningarnas rapportering   
 om Sandy? 

Materialet var följande:  

 • Hufvudstadsbladet: Superstormen Sandy drar över USA:s östkust (artikel)

 • Aftonbladet: Bon Jovis hem förstört (notis) 

 • Dagens Industri: Europabörserna: Sandy avskräcker (artikel)

 • Hufvudstadsbladet: Sandy stoppade Elops hemresa från New York (FNB-notis)

 • Metro: Dödsoffren som hamnat i skuggan av Sandy (artikel) 

 • Vasabladet: Österbottningar i New York berättar (artikel)

 • Bildmaterial (nyhetsbild och bluffbilder från stormen Sandy)

Testserien omfattade både material som publicerats i dagstidningar och på webben. 

Den andra testserien, d.v.s. MB var anknuten till temaområdet hälsa och trygghet. Temat för 
testserien var energidrycker och materialet var särskilt inriktat på informationens tillförlitlighet. Upp-
gifterna i serien var utformade enligt följande: 
  

 • MB1. Skriv en allmän presentation av fenomenet energidrycker som riktar sig till   
 ungdomar. Stöd dig på tillförlitlig information i texterna. 

 • MB2. Läs texterna om energidrycker. Vilken text eller vilka texter är minst pålitlig   
 som informationskälla? Motivera. 

 • MB3. En del energidrycker har varit förbjudna i bl.a. Danmark, Frankrike och Norge.  
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 Andra länder har haft en tolerantare linje. Skriv ett debattinlägg där du argumenterar för  
 eller emot energidrycker. Vilken väg borde Finland välja? Stöd dig på materialet. 

Materialet omfattade bl.a. maskerad reklam, subjektiva åsikter och saklig myndighetsinformation. 
Materialet hade till största delen publicerats på webben. 

 • Österbottens tidning: Far och son inleder korståg (artikel)

 • Run Go (material från nätet)

 • Runner’s World (material från nätet)

 • Livsmedelsverket: Är energidrycker säkra? (material från nätet)

 • Energidrycker.se (material från nätet)

Testserie MC var kopplad till temaområdet kulturell identitet och kulturkännedom. Materialet 
kretsade kring debatten om Tintins eventuella rasistiska drag som fördes i Sverige under hösten 2012. 
De tre uppgifterna i serien hade följande utformning: 

 • MC1. Är Tintin-böckerna rasistiska enligt materialet?  

 • MC2. Analysera den världsbild som Tintin-böckerna ger. Utgå från materialet.  

 • MC3. Skriv en informativ artikel för en finlandssvensk publik där du presenterar   
 diskussionen om Tintin. 

Materialet omfattade artiklar och bilder som publicerats i både tryckta källor och på webben. Bland 
webbtexterna fanns bl.a. bloggtexter och en Wikipedia-artikel: 

 • Peter Kadhammar: Resonemanget om Tintin är hårresande (artikel)

 • Carlos Rojas: Sluta mobba dem som vågar lyfta vardagsrasismen (artikel)

 • Hergé: Tintins äventyr. Tintin i Kongo (bild)

 • Tintin: (Wikipedia-artikel)

 • Förlaget räknar med dubblad Tintin-försäljning (notis)

 • Tintin förstör barnen! (bloggtext)

 • Rätt att förbjuda Tintin!! (bloggtext)

 • Tintin’s äventyr på Kulturhuset (bloggtext)

Den fjärde testserien, d.v.s. MD var kopplad till temaområdena kulturell identitet och kultur-
kännedom och informations- och mediekunskap. Serien innehöll fyra uppgifter fördelade på två 
olika material. 

 • MD1. Hur kan en författare skapa ett intryck av att det han eller hon skriver är sant?   
 Stöd dig på materialet.   

 • MD2. Skriv ett debattinlägg för en finlandssvensk dagstidning där du försvarar eller   
 protesterar mot användningen av mumintrollen på det sätt som Peter Mickwitz gör   
 i sin text. 
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 • MD3. Analysera den bild av Finland som de två webbplatserna ger. 

 • MD4. Hur påverkar målgruppen valet av information på en webbplats?    
 Använd exemplet ”Finland”.   

Materialet i testserien var följande: 

 • Peter Mickwitz: Festligt med mumintroll (förkortat textutdrag)

 • Visitfinland.com (webbtext)

 • Statistikcentralen (webbtext)

ME, d.v.s. den femte testserien, var kopplad till temaområdet kulturell identitet och kulturkän-
nedom. Serien omfattade två slag av material. Uppgifterna ME1 och ME2 var fokuserade på ett 
webbforum där Stephen Kings roman Det (1987) kommenterats av ett trettiotal personer. Den tredje 
uppgiften (ME3) i testserien avvek från de övriga uppgifterna i testningen i och med att materialet 
var småskaligt och avgränsat. Det bestod endast av två gamla annonser för bananer från 1930-talet. 
Materialet var följande: 

 • Kommentarer på webbforumet boksidan.net (material från nätet)

 • Bananannons: De Äro Rena (bild)

 • Bananannons: Traktering vid radiokalas (bild) 

I reklamuppgiften ME3 var betoningen lag på allmänbildning. Materialet var förankrat i en specifik 
historisk och kulturell kontext.

 • ME1. Kan man avgöra hur bra en bok är utifrån omdömen på ett webbforum?   
 Stöd dig på materialet.    

 • ME2. Är ett omdöme på ett webbforum pålitligt? Vilka omdömen skulle du själv använda  
 om du ska övertyga någon om att ”Det” är en bra bok?  

 • ME3. Vad berättar reklam om det historiska och kulturella sammanhang där den skapats?  
 Utgå från reklambilderna för bananer. 

Sammanlagt omfattade de fem testserierna MA–ME 16 uppgifter. Uppgifterna var olika till sin natur 
och de tangerade olika aspekter av de det övergripande uppdraget: förmågan att hantera information, 
förmågan att avgöra om informationen är tillförlitlig samt allmänbildning. 

2.3	Samplet	och	arrangemangen

Testningen av uppgifterna genomfördes vid årsskiftet december–januari 2012–2013. Den möjlig-
gjordes av att modersmålslärarna och abiturienterna i sex svenskspråkiga gymnasier ställde upp i test-
ningen. Den motsvarande finskspråkiga testningen genomfördes i januari 2013 i nio gymnasier. De 
gymnasier som tillfrågades om testningen representerade små och stora gymnasier och olika slags 
kommuner och regioner. Avsikten var att få ett representativt sampel. I den svenskspråkiga testningen 
deltog Brändö gymnasium, Lovisa gymnasium, Nykarleby gymnasium, Pargas gymnasium, Svenska 
samskolan i Tammerfors och Vasa övningsskolas gymnasium.
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Varje skola fick två olika testserier, förutom ett större gymnasium som fick tre testserier. Sammanlagt 
testades ungefär lika många av alla de fem serierna. Två serier – MA (Sandy) och MB (energidrycker) 
– hade ett aningen större sampel. Rektorerna, modersmålslärarna och de abiturienter som deltog i 
testningen gav sitt godkännande för att delta i utvecklingsarbetet. Abiturienterna gav samtidigt sitt 
tillstånd för användningen och publiceringen av sina texter i forskning och fortbildning kring det nya 
provet.  

Deltagandet i testningen var frivilligt och modersmålslärarna fick relativt fria händer att genomföra 
själva testningen. Modersmålslärarna fick följande anvisning om testtillfället:  

Disponera tid och rum enligt era egna möjligheter. Ni behöver inte ordna ett gemensamt prov-
tillfälle för alla era abiturienter. Det är önskvärt att abiturienterna åtminstone har 90 minuter 
på sig att arbeta med materialet och skriva ett svar på uppgiften. En del uppgifter omfattar en 
relativt stor mängd material. Betona att detta test i hög grad handlar om förmågan att 
söka relevant information, och att all information i materialet inte nödvändigtvis är 
relevant med tanke på uppgiften. Eftersom vi inte exakt vet hur mycket t id abiturienterna 
behöver, kartläggs behovet av tid i frågeformulären. Skapa ett distraktionsfritt testtillfälle, och 
en positiv och sporrande stämning kring testningen. Betona t.ex. att abiturienterna påverkar 
framtidens modersmålsprov genom sitt svar. Använd gärna testuppgiften som en del i din kurs-
undervisning, och betona i så fall detta för dina abiturienter.   

Exakt hur modersmålslärarna i de olika skolorna genomförde provet tillfrågades inte. Den första 
gruppen abiturienter skrev testuppgiften i december. Modersmålsläraren i skolan meddelade att en 
del av abiturienterna hade ont om tid. Ett meddelande om att det möjligtvis kan behövas mer än 90 
minuter skickades därför ut till de fem övriga skolorna.  

I samband med testningen fyllde abiturienterna i enkäter med bakgrundsuppgifter (t.ex. modersmåls-
vitsord, kön, avlagda kurser i modersmål och litteratur) och besvarade en rad flervalsfrågor och öppna 
frågor om hur de upplevt testuppgiften. Även modersmålslärarna fyllde i en enkät om testningen. 
Enkäterna i den svenskspråkiga testningen var i pappersformat. Den finskspråkiga testningen, där 
betydligt fler abiturienter deltog genomfördes elektroniskt.   

Testningen inbringade texter av sammanlagt 213 svenskspråkiga abiturienter. Sammanlagt 211 abi-
turienter fyllde i enkäten. I den finskspråkiga testningen skickades sammanlagt 718 texter in. Sam-
manlagt deltog alltså 931 abiturienter i testningen av de nya provuppgifterna. Eftersom enkäten var 
tvåsidig och en del av abiturienterna inte fyllde i den andra sidan, var svarsprocenten inte lika hög för 
alla frågor i enkäten.     

Testningen åskådliggjorde väl hur de nya uppgifterna fungerade. På grund av att endast 213 abitu-
rienter deltog i den svenskspråkiga testningen genom att välja en av uppgifterna, varierar samplet 
stort beträffande de enskilda uppgifterna. Medan den populäraste uppgiften skrevs av 35 abiturienter, 
skrevs den minst populära endast av en enda abiturient. Det är i synnerhet beträffande uppgifter som 
skrivits av endast ett fåtal skribenter, som det är problematiskt att dra generella slutsatser. Testningen 
visade trots detta förhållandevis tydligt vad som fungerar och vad som inte fungerar. Samplet var litet, 
men ändå tillräckligt stort.    
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2.4	Synpunkter	på	bedömningen

Den bedömning av abiturienternas texter som redovisas i denna rapport ska betraktas som riktgivan-
de. Det här kommer sig framför allt av att uppgifterna bedömdes i en testsituation, där syftet uttryck-
ligen var att kartlägga vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vid bedömningen stod särskilt två 
frågor i fokus: Hur väl särskiljer uppgiften olika grader av kunskaper och färdigheter på poängskalan 
0–6?  Och: Hur fungerar de nuvarande bedömningskriterierna för uppgifterna i kritisk läsförmåga? 

Bedömningsförfarandet var olika i de svensk- och finskspråkiga deltagarskolorna. Medan de finsk-
språkiga modersmålslärarna uppmanades att bedöma alla texter, var bedömningen i de svenskspråkiga 
skolorna rekommenderad, men inte obligatorisk. På grund av att den svenskspråkiga delen av test-
ningen hade en aning svagare personresurser i början av testningen, valde den svenskspråkiga grup-
pen att göra testningen lättare både för forskaren och för de inblandade modersmålslärarna. Medan 
de finskspråkiga modersmålslärarna bedömde abiturienternas texter, bedömdes de svenskspråkiga 
texterna enbart av projektforskaren. I några gymnasier bedömde modersmålslärarna abiturienternas 
texter med hjälp av bedömningskriterierna för textkompetensprovet. Dessa poängtal behandlas inte 
i denna rapport.    

De svenskspråkiga abiturienternas texter bedömdes av projektforskaren Jan Hellgren med hjälp be-
dömningskriterierna för det nuvarande textkompetensprovet. För att uppnå en förhållandevis enhet-
lig bedömningslinje inleddes bedömningen med att de två projektforskarna Hellgren och Routarinne 
bedömde sammanlagt 80 (40 finsk- och 40 svenskspråkiga) texter och jämförde sina iakttagelser 
och bedömningar med varandra. Trots enskilda avvikelser i bedömningen konstaterade forskarna att 
bedömningskriterierna fungerade relativt väl med tanke på de nya uppgifterna. I ett senare skede 
bedömde ytterligare de svenskspråkiga medlemmarna i utvecklingsgruppen för modersmålsprovet – 
Pamela Granskog, Anna Maria Gustafsson, Jan Hellgren och Anna-Stina Lindholm – ett urval på 10 
texter. Trots enskilda avvikelser konstaterades det att bedömningslinjen var förhållandevis enhetlig.  

De nuvarande bedömningskriterierna för textkompetensprovet omfattar sex tyngdpunkter: 1) 
kontakt med uppgiften, 2) innehåll, 3) begreppsanvändning, 4) disposition, 5) språk och 6) hel-
hetsbild av läsförmågan. I bedömningen ligger tyngdpunkten särskilt på kontakten med uppgiften 
och helhetsbilden av läsförmågan. Båda aspekterna vägde tungt i bedömningen av abiturienternas 
texter i testningen. Den senare – helhetsbilden av läsförmågan – hade trots det en särskild tyngd i 
utvecklingsarbetet. Den nuvarande poängskalan för läsförmågan i textkompetensprovet ser ut enligt 
följande (Föreskrifterna s. 5):  

0 poäng: Svaret visar att examinanden inte har förstått texten. 

1 poäng: Svaret visar att examinanden har grundläggande läsförmåga, men har tydliga 
brister i textförståelsen. 

2 poäng: Svaret visar att examinanden har grundläggande läsförmåga, men läsningen mot-
svarar inte textgenren. Svaret innehåller strödda och ytliga iakttagelser. 

3 poäng: Svaret visar att examinanden har analytisk läsförmåga. Examinanden har förstått 
det huvudsakliga innehållet i texten, textens syften och de karakteristiska dragen för textgenren. 
Examinanden kombinerar iakttagelser i texten med varandra. 

4 poäng: Svaret visar att examinanden har god analytisk läsförmåga. Dessutom visar exami-
nanden prov på viss kritisk läsförmåga. Examinanden har tagit hänsyn till innehållet mellan 
innehåll, form, och syfte i texten och anpassar iakttagelserna till textgenren.
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5 poäng: Svaret visar att examinanden har kritisk och kulturell läsförmåga. Examinanden 
förstår de olika betydelsenivåerna i texten. Texten är inordnad i sin aktuella kontext. 

6 poäng: Svaret visar att examinanden har utmärkt kritisk och kulturell läsförmåga. Exa-
minanden motiverar sin tolkning genom att inordna källtexten i dess aktuella och kulturella 
kontext. Svaret visar prov på insiktsfulla perspektiv.   

Det som markerats med fet stil visar att poängskalan innefattar en kumulativ gradering av läsförmå-
gan, där den grundläggande läsförmågan övergår i analytisk, kritisk och slutligen kritisk och kulturell 
läsförmåga. Den kritiska läsförmågan framträder fr.o.m. kriterierna för fyra poäng och finns med upp 
till sex poäng. Det är uppenbart att testuppgifterna i kritisk läsförmåga utmanar denna skala. I abitu-
rienternas texter förekom nämligen kritisk läsförmåga också i texter som bedömts med lägre poängtal.    
  
Det låga antalet texter som uppnådde de högsta poängtalen fem och särskilt sex (ingen sexa i hela test-
ningen) berodde av allt att döma på att testningen medförde flera nya och oväntade element för abitu-
rienterna. Avsaknaden av sexor kan samtidigt tolkas som en positiv signal: avsikten var ju att utveckla 
nya uppgifter. Abiturienterna hade erfarenhet av textkompetensprovet och essäprovet, men inte av 
uppgiften i kritisk läsförmåga. Trots att uppgiften konstruerats inom ramarna för textkompetenspro-
vet, avvek bl.a. dess anvisningar, dess uppgiftsformuleringar samt mängden material från de provtyper 
som abiturienterna vant sig vid. I verkliga gymnasieförhållanden där studerandena har tre år på sig att 
öva på uppgifter i studentexamen, och där både ämneslärarna, läromedlen och läroplansgrunderna 
stöder detta slag av kunskaper och färdigheter, skulle spridningen av allt att döma se annorlunda ut.      

Den allmänna anvisningen, som abiturienterna hade till handa i provhäftet, var utformad enligt föl-
jande: 

Uppgifterna hänför sig till det bifogade materialet. Med hjälp av dem mäts den kritiska läsför-
mågan och graden av allmänbildning. Svara på en av uppgifterna. I ditt svar kan du utgå från 
att läsaren att läsaren känner till materialet men i svaret måste framgå vilka delar av informa-
tionen du utnyttjat och vilka kunskaper du tillämpat. Motivera dina iakttagelser, påståenden 
och tolkningar med hjälp av både materialet och egen kunskap. Lämplig längd på ett svar är 
2–3 sidor. Ge ditt svar en rubrik. Skriv också ut numret på uppgiften framför rubriken. Svaret 
bör vara tydligt och prydligt skrivet. Svaren bedöms enligt poängskalan 0–6.

OBS! Materialet utgörs av originaltexter, vilket innebär att de kan innehålla sak- och språkfel. 

Ett dilemma vid bedömningen var att alla 16 testuppgifter inte explicit inbjöd till en kritisk läsning 
även om man utgick från att uppgifterna skulle mäta kritisk läsförmåga. I uppgifter där en kritisk läs-
ning inte explicit efterlystes gav testningen förmodligen dubbla signaler, t.ex. i uppgift MA1: Välj tre 
av artiklarna om stormen Sandy och rangordna dem i viktighetsordning utifrån den information de tar 
upp. Argumentera för dina val. Skulle man läsa materialet kritiskt eller skulle man svara på uppgiften? 
I följande exempel har skribenten valt en kritisk läsart:

Läsaren får inte veta när artikeln ”Dödsoffren som hamnat i skuggan av Sandy” är publicerat. 
Artikeln är skriven av Jenny Sköld som skriver för Metro. Som källor har UCDP, Department 
of Peace and Conflict research vid Uppsala universitet samt Wikipedia använts. Wikipedia är 
en bristfällig källa eftersom vem som helst kan editera internetsidan. [---] Eftersom man inte vet 
när artikeln är publicerad kan man inte lita blint på statistiken som tas upp i den. [66]

Elevens kritiska hållning kom sig av den övergripande anvisningen för provet och namnet på uppgif-
ten. Uppe i det högra hörnet på varje testserie stod det Uppgift i kritisk läsförmåga. Denna uppgift, 



18 19

liksom en del av de övriga, gav dock dubbla signaler eftersom den enskilda uppgiftsformuleringen inte 
antydde att eleven skulle inta ett kritiskt perspektiv på informationen. Då skribenter följaktligen valt 
olika vägar blev bedömningen ställvis svår. Det här visar att de allmänna anvisningarna för moders-
målsprovet 2018 måste vara entydiga och klara. 

De nuvarande bedömningskriterierna för textkompetensprovet gick att tillämpa vid bedöm-
ningen, men det var uppenbart att kriterierna inte fungerade friktionsfritt i mötet med upp-
gifterna i kritisk läsförmåga. Därför är följande viktigt: Om det är meningen att en uppgift ska 
mäta kritisk läsförmåga, förmåga att hantera information och förmåga att bedöma informationens 
tillförlitlighet, så måste bedömningskriterierna justeras i enlighet med dessa tyngdpunkter inför mo-
dersmålsprovet 2018. 

Att utvecklingsgruppen valde att utveckla det nya modersmålsprovet inom ramarna för textkompe-
tensprovet, och inte essäprovet, hade också konsekvenser för bedömningen. Då en svarstext exempel-
vis hade drag som vanligtvis förknippas med essäprovet, t.ex. ett diskuterande grepp eller ett utpräglat 
subjektivt förhållningssätt, bedömdes dessa drag som negativa enligt textkompetensprovets kriterier. 
Det här visar att hybridformer mellan textkompetenssvar och essäsvar utmanar nuvarande praxis och 
visar att också andra vägar än de nuvarande är möjliga.  



18 19

3 Tre lyckade uppgifter

Av alla de 16 uppgifterna som testades visade sig de 3 uppgifterna som belyses i detta kapitel som 
särskilt lyckade. De var lyckade av bl.a. följande anledningar:  

 • de hade en tydlig betoning på relevant och/eller tillförlitlig information  

 • de skiljde sig tydligt från de nuvarande textkompetensuppgifterna

 • de fungerade som mätare av kunskaper och färdigheter

 • de var attraktiva (många valde dem)

 • de var klara och tydliga och de gav upphov till klara texter 

 • de gav upphov till texter som var förhållandevis oproblematiska att bedöma. 

De tre uppgifter som behandlas i det följande uppfyller dessa villkor i högre eller lägre grad. Den för-
sta uppgiften ingick i serie MB, vars material bestod av texter om energidrycker. Den andra uppgiften 
ingick i serie ME, och var kopplad till ett Stephen King-webbforum, och den tredje uppgiften ingick 
i serie MA, vars material omfattade nyhetsmaterial om stormen Sandy. 

3.1	Den	minst	pålitliga	informationskällan	(energidrycker)

Uppgift MB2 hade fokus på kritisk läsförmåga och bedömningen av informationens tillförlitlighet. 
De texter som abiturienterna skrev visar tydligt att uppgiften hörde till de bäst fungerande i test-
ningen. Det lyckade resultatet berodde förmodligen på en ovanligt god enhetlighet mellan uppgiften 
och materialet. Uppgiften var formulerad enligt följande:  

MB2. Läs texterna om energidrycker. Vilken text eller vilka texter är minst pålitlig som 
informationskälla? Motivera. 

Uppgiften bestod av tre led: a) Läs texterna om energidrycker, b) Vilken text eller vilka texter är minst 
pålitlig som informationskälla? och c) Motivera. Tredelningen visade sig bilda ett slags trestegsschema 
för bedömningen. Den första delen krävde ingen speciell kompetens, den andra delen krävde mer, 
den tredje delen krävde mest. Svårigheten bestod i att kunna motivera varför en eller flera källor är 
de minst pålitliga i materialet. Uppgiften kunde också ha varit formulerad med fokus på den mest 
pålitliga informationskällan.  

Abiturienternas rubriker löd bl.a. så här: Tro inte på allt du läser, Vilseledande marknadsföring?, Det 
sunda förnuftet, Subjektiva och objektiva texter, Den farliga energidrycken, Pålitlig information eller inte?, 
Opålitligt. Valet av rubriker visar tydligt hur skribenterna följer upp fokuseringen i denna uppgift, 
d.v.s. betoningen på bedömningen av informationens tillförlitlighet. Rubriken Subjektiva och objek-
tiva texter visar föredömligt hur en skribent tar i bruk en ändamålsenlig terminologi för uppgiften. 
Uppgiften hade starka kopplingar till innehållet i gymnasiekurs 2 Epik och medietexter (MO2) och 
kurs 6 Textens makt (MO6) i gymnasiets läroplansgrunder, där det centrala innehållet bl.a. omfattar 
reklamanalys och källkritik (LPG:34 och 36). 
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I genomsnitt behövde skribenterna 84 minuter för att både ögna igenom materialet och producera 
ett svar. De snabbaste lämnade in sitt svar efter 70 minuter medan de som satt längst behövde 120 
minuter.

Tabell 2. Basinformation om uppgift MB2.

Uppgiften uppmanade dels till att söka opålitliga informationskällor i materialet, dels till att motivera 
varför det valda materialet var opålitligt, d.v.s. att söka, känna igen, värdera, förstå och förklara, och 
i sista hand även att kunna formulera allt detta i en koncis text på 2–3 sidor. Uppgiften hade en god 
urskiljningsförmåga; då texterna bedömdes spred sig poängtalen relativt jämnt mellan 1 och 5:
   

Figur 3A. Poängfördelningen i uppgift MB2.

I förhållande till de övriga uppgifterna som testades visar spridningen för denna uppgift att den fung-
erade som en god mätare på abiturienternas färdigheter i att fånga upp och analysera tillförlitlighet. 
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Uppgiften visade sig samtidigt ha en metanivå. Den gav anledning för flera av skribenterna att börja 
reflektera över vad det är som gör att information är mer eller mindre tillförlitlig. En del av skriben-
terna insåg att det finns ett samband mellan argumentation och tillförlitlighet:  

Det finns många sätt att se om informationen i en text är pålitlig eller inte. För det första så mås-
te man se var källan är tagen ifrån. Om det inte finns någon så måste man bara m.h.a. textens 
argument få fram om den är pålitlig. T.ex. om det inte finns något motargument för argumentet 
så kanske skribenten lämnar bort de dåliga sidorna för att exempelvis sälja en produkt. [75] 

En annan skribent konstaterade: I en pålitlig text skall det helst finnas undersökningar bakom argu-
menten, så att vi har något att lita på. [21]. En skribent använder sig av termen auktoritetsargument, 
då han konstaterar att informationskällan är lektor Eva Blomstrand som är lektor vid Idrottshögskolan i 
Stockholm. [6]. Utöver att uppgiften inbjöd till att söka efter relevant information (den minst pålitliga 
informationskällan) och redogöra för varför informationskällan inte var pålitlig, resulterade uppgiften 
hos en del skribenter i reflektioner kring vad som utgör en bra informationskälla. En sådan reflektion 
kunde t.ex. se ut så här: 

En bra informationskälla är en källa som återger fakta utan att generalisera eller vinkla infor-
mationen med syfte att få en produkt såld eller något dylikt. Vi ger stor tillit till våra forskare och 
journalister, men det innebär inte att vi kan lita på allt de påstår. [6] 

En annan skribent konstaterade: Som vi alla vet är reklam näst intill aldrig en trovärdig informations-
källa. [32]. Skribenterna valde i huvudsak två artiklar som de minst pålitliga informationskällorna 
i materialet. Den ena – webbplatsen www.run-go.fi – var en kommersiell reklamplats som strävade 
efter att framstå som saklig, objektiv och tillförlitlig. Den andra, artikeln Far och son inleder korståg 
mot energidrycker ur Vasabladet – var inte så tillförlitlig eftersom den hävdade mycket, men var knapp 
i bevisföringen. 

Uppgiften öppnade en god möjlighet att exempelvis klassificera information i kategorier som subjek-
tivt och objektivt, enskilda personers åsikter, myndighetsinformation, kommersiellt, konsumentupp-
lysande, forskningsbaserat och icke-forskningsbaserat. De goda skribenterna hade förmåga att lyfta 
fram kriterier på mer tillförlitliga informationskällor, t.ex. argumentationens hållbarhet, tillförlitliga 
källhänvisningar, namn på skribenten, gärna också titel, informationskällor, t.ex. myndigheter, forsk-
ning, undersökningar, inte reklam, inte så gärna webbmaterial eller subjektiva åsikter, tillförlitligt 
språkbruk, informationen inte ensidig eller vinklad, gärna presentation av både för- och nackdelar. 
Många skribenter hade uppenbarligen övat sig på källkritik, t.ex. denna:  

”Run Go” ger inte namnet på skribenten till informationstexten om vätskebalans och energid-
rycker. Läsaren har på grund av osynlig skribent en orsak till att förhålla sig kritisk gentemot 
saktexten. Dessutom får läsaren sväva i ovisshet beträffande identiteten för ”Run Go”. Informa-
tion om vad ”Run Go” är för typ av organisation får inte läsaren av artikeln. Därför kan läsaren 
ana ugglor i mossan angående textens pålitlighet. [2]

Den minst pålitliga informationskällan kontrasterades ofta mot de mer pålitliga källorna. Jämförel-
serna möjliggjorde t.ex. en insikt som denna:  

De övriga texterna, till exempel artikeln ur Runner’s World och Livsmedelverket är baserade på 
på undersökningar, studier och fakta, och ger mer trovärdighet och ett större perspektiv. [27]

De svagare texterna var språkligt svagare, iakttagelserna var inte lika träffande, och slutsatserna inte 
lika avancerade. För att komma upp till högre poängtal krävdes en förmåga att göra relevanta och 
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träffande iakttagelser om vad som gör en informationskälla mer eller mindre tillförlitlig och förmåga 
att klassificera informationen med hjälp av vissa grundläggande begrepp (t.ex. subjektivt-objektivt). 

Summa summarum: Uppgift MB2 fungerade och fick abiturienterna att båda söka relevant in-
formation och reflektera över informationens tillförlitlighet. Abiturienternas synpunkter uppvi-
sar inga nämnvärda avvikelser från medeltalet för alla uppgifter:

Tabell 3.1. Abiturienternas synpunkter på uppgift MB2 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.

3.2	Hur	bra	är	boken?	(Stephen	King)

Materialet för uppgift ME1 bestod av en sju sidor lång utskrift av ett webbforum med 34 olika kom-
mentarer och betygsättningar med koppling till Stephen Kings roman Det (1987). Recensenterna 
hade haft möjlighet att betygsätta romanen enligt skalan 1–5. Ett medelbetyg på 3,91 (34 röster) 
fanns angivet på den första sidan. Kommentarerna var daterade och ordnade från den första kom-
mentaren 14.2.2004 till den senaste 19.8.2012. Kommentarerna var mycket heterogena, inte minst 
beträffande språket, längden och innehållet. De 34 recensenterna var långt ifrån enhälliga i sina om-
dömen. Själva uppgiften var formulerad enligt följande:    

ME1. Kan man avgöra hur bra en bok är utifrån omdömen på ett webbforum? Stöd 
dig på materialet. 

Uppgiftsformuleringen var tudelad: a) Kan man avgöra hur bra en bok är utifrån omdömen på ett 
webbforum? och anvisningen b) Stöd dig på materialet, m.a.o. besvara frågan med hjälp av materialet. 
Av alla de uppgifter som testades framstod denna uppgift om informationens pålitlighet på ett webb-
forum som en av de absolut mest lyckade. Den var lyckad dels för att den var både tydligt kopplad till 
undervisningen i modersmål och litteratur och uppmanade till kritisk läsning. En modersmålslärare 
konstaterade: Denna del mäter direkt kursinnehåll eftersom man kan förvänta sig att skribenterna ska nå 
fram till omdömen om pålitlighet t.ex. via hur man diskuterar litteratur och med vilka termer. Dels var 
uppgiften också förhållandevis populär. Materialet, en webbplats med kommentarer, upplevdes up-
penbarligen som ett bekant och attraktivt material för många. Också beträffande tidsanvändningen 
höll sig uppgiften relativt väl inom ramarna för vad som är möjligt i ett modersmålsprov.    
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Tabell 3.2. Basinformation om uppgift ME1. 

Uppgiften gav skribenterna möjlighet att uppvisa sin kunskap om hur information presenteras på en 
webbsida. Skribenternas texter var i allmänhet strukturerade så att inledningen och avslutningen var 
av en mer allmän karaktär, medan texten i övrigt omfattade mer exakta iakttagelser och kommentarer. 
Uppgiften gav bl.a. upphov till rubriker som Internet, åsikternas kammare, Internet inte en plats för 
naiva, Döma en bok man inte läst, Alla måste själv avgöra om en bok är bra och Är det en bra bok?.

En anledning till att uppgiften klassificerats som en av de mest lyckade i testningen var dess uppen-
bara förmåga att särskilja olika grader av färdigheter och kunskaper på skalan 0–6. Bedömningen 
resulterade därför i en god fördelning av poängtalen. Den svagaste texten bedömdes med en poäng 
och de starkaste med fem poäng. Spridningen uppvisar en god normalfördelning. 

 

Figur 3B. Poängfördelningen i uppgift ME1. 
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Vad gjorde skribenterna egentligen i sina texter? De iakttog, kopplade ihop, jämförde, klassificerade 
och värderade informationen, de försökte motivera sina iakttagelser, och de presenterade sina rön i en 
text som oftast rymdes inom 2–3 sidor. En vanlig begreppslig distinktion i texterna var indelningen 
i subjektiva och mer objektiva påståenden. Det är svårt att avgöra om de kunskaper skribenterna 
uppvisade i sina texter härstammar från undervisningen i gymnasiet eller om skribenterna utvecklat 
sina webbfärdigheter på fritiden. Ett sådant exempel på färdigheter som kanske härstammar från skri-
bentens fritid är följande iakttagelse:   

Det första intrycket skall fånga uppmärksamheten hos en boksökare och det gör webbsidan en-
kelt genom att lägga recensionerna som talar varmt om boken först. Recensionerna följer dock 
kronologisk ordning men det är ju inga problem att ändra datum i dagens IT-samhälle. [168] 

Det avslutande konstaterandet åskådliggör en grundläggande misstro mot informationens tillförlitlig-
het på webben. Problemet med webbforum, konstaterade en skribent, är ofta att man inte har någon 
aning om vem som skrivit kommentarerna. En annan skribent konstaterade att man inte kan veta om 
de personer som uttalat sig om romanen ens har läst den. En del av skribenterna gjorde noggranna 
iakttagelser och har uppenbarligen en vana att läsa webbsidor: 

När man klickar upp ”boksidan.net:s” hemsida är ”layouten” det första som man får syn på, ser 
hemsidan trovärdig ut? Sidan i detta fall är fint skapad, bland annat finns det topplistor, kate-
gorier, länkar och forum såklart. Man ser även att det krävs medlemsskap för att kunna skriva 
recensioner. [165]  

Uppgift ME1 gav överlag upphov till många intressanta iakttagelser och argument. En skribent kon-
staterade att välskrivna och genomtänkta recensioner ger ett tillförlitligare intryck. Samma skribent 
konstaterade också att det att flera recensenter tar upp samma aspekter av boken har en förstärkande 
effekt på tillförlitligheten. Om t.ex. flera anser att romanen blir sämre på slutet, kan det ligga någon-
ting i det. Alla skribenterna konstaterade att ett webbforum ger viktig information om man vill veta 
hur bra en bok är. Men de flesta konstaterade också att problematiken är subjektiv i slutändan; man 
kan inte veta hur bra en bok är utan att själv läsa den. 

En del av skribenterna skrev i en opersonlig form, och använde sig mycket av pronomen som man 
eller vi. Detta berodde förmodligen delvis på uppgiftsformuleringen: Kan man avgöra hur bra en bok 
är utifrån omdömen på ett webbforum? En mer lyckad formulering hade kanske varit: Går det att avgöra 
hur bra en bok är utifrån omdömen på ett webbforum? Eller: Kan du avgöra hur bra en bok är utifrån 
omdömen på ett webbforum? Abiturienternas synpunkter på uppgifterna uppvisar inga nämnvärda av-
vikelser från medeltalet för alla uppgifter: 

Tabell 3.3. Abiturienternas synpunkter på uppgift ME1 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.
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3.3	Rangordning	av	information	(Sandy)

I princip förutsatte alla uppgifter i testningen att man kunde avgöra vad som är relevant och vad som 
är mindre relevant information. Uppgift MA1 var den enda uppgiften som bokstavligen krävde att 
skribenterna, inte bara sökte relevant information, utan även reflekterade över vad som är viktig och 
mindre viktig information. Uppgiften var formulerad enligt följande:  

MA1. Välj tre av artiklarna om stormen Sandy och rangordna dem i viktighetsordning 
utifrån den information de tar upp. Argumentera för dina val. 

Om man nystar upp uppgiftsformuleringen visar det sig att den består av tre led: a) Välj tre av artik-
larna om stormen Sandy, b) rangordna dem i viktighetsordning utifrån den information de tar upp, och 
c) Argumentera för dina val. Det visade sig att denna tredelning påverkade texternas utformning på ett 
konstruktivt sätt. Man kan säga att alla skribenter lyckades plocka fram tre artiklar och rangordna dem 
på ett eller annat sätt. Detta var den lättare delen av uppgiften. Den tredje delen – att argumentera 
för sina val – var den svåraste delen, som ofta avgjorde hur högt poängtalet blev. Uppgiftens första led 
lyckades alla skribenter genomföra. Argumentationen skapade däremot den utmaning som ofta av-
gjorde om en text poängsattes med ett högre poängtal än tre. Argumentationen innebar nämligen att 
skribenterna verkligen var tvungna att reflektera över varför de rangordnat artiklarna på ett visst sätt.

Tabell 3.4. Basinformation om uppgift MA1. 

Tabellen visar att uppgiften var mycket populär – hela 63 % av alla som fick de tre uppgifterna i serie 
MA valde denna uppgift. Skribenterna uppfattade överlag att de hade rätt väl med tid att formulera 
ett svar. Men beträffande tidsanvändningen bör man notera att den endast kan vara riktgivande: testsi-
tuationen var främmande och uppgiften annorlunda än skribenterna vant sig vid. Rubriksättningarna 
visar tydligt hur abiturienterna fokuserat: Orkanen Sandy ur tre perspektiv, Var finns informationen 
om Sandy?, Skräckrubriker om stormen Sandy dominerar, Det handlar om människoliv inte om någons 
lyxvilla eller pengar, Rangordning av artiklar om stormen Sandy, Resten av världen bortglömd, Medias 
skenhelighet, Basfakta, bra eller dåligt?, Nödvändig information, Prioritering av uppmärksamhet.   

Uppgiften gav mestadels upphov till koncisa och väl strukturerade texter. Skribenterna lyckades väl 
med att välja ut tre texter. Som den viktigaste artikeln valde många antingen Superstormen Sandy drar 
över USA:s östkust (Hbl) eller artikeln Österbottningar i New York berättar (Vbl). Båda artiklarna hade 
publicerats i dagstidningar och gav allmän information om stormens framfart. Här märktes det dock 
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tydligt att valet av information kan hänga ihop med mycket subjektiva och till och med regionala 
aspekter. Det var nämligen vanligt att österbottniska skribenter angav artikeln om österbottningarna 
i New York som den viktigaste. 

Några lärare kommenterade uppgiften och var aningen tveksamma. Rangordningen var inte helt 
självklar:  

Urvalet av texter mångsidigt och bra, aktuellt tema. MA1 kan vara svår att greppa: välj tre av 
artiklarna. Kan man välja vilka tre som helst och kan man då också lyfta fram den som man 
anser vara mest irrelevant? 

Jo, det kunde man: uppgiften möjliggjorde olika slags rangordningar. Bland materialet fanns t.ex. 
en artikel som fungerade i en kritisk ställning i förhållande till de övriga. Det var artikeln Dödsoffren 
som hamnat i skuggan av Sandy från gratistidningen Metro. Artikeln hade i syfte att lyfta fram andra 
aktuella men tillfälligt bortglömda kriser som ägde rum i världen samtidigt med Sandy. Flera skriben-
ter valde denna text som den viktigaste eller näst viktigaste. Bland de minst viktigaste valde de flesta 
skribenterna antingen notisen Bon Jovis hem förstört (Aftonbladet) eller FNB-notisen Sandy stoppade 
Elops hemresa från New York (Hbl). Valet av material åskådliggör samtidigt brister i urvalet. I mate-
rialet ingick också annat än artiklar. Ytterst få skribenter berörde nyhetsbilden och bluffbilderna som 
även ingick i häftet. De hade inte behövts i materialet. Formuleringen utifrån den information de tar 
upp i uppgiften var möjligtvis onödig. 
 

Figur 3C. Poängfördelningen i uppgift MA1. 

Figuren visar att uppgiften resulterade i en mycket god spridning av poängen. Eftersom uppgiften 
hade en klar utformning och ett materialpaket som gav ändamålsenlig information, var det förhål-
landevis mödolöst att bedöma texterna. Det gick tydligt att skönja skillnader mellan svagare och 
starkare texter. Utmaningen i denna uppgift var inte att finna relevant information (tre artiklar) utan 
att komma med motiverade argument för sina val.

Skribenterna lade fram olika kriterier för vad som gjorde en artikel särskilt viktig. Ett vanligt kriterium 
var informationsvärdet. En skribent kunde t.ex. karaktärisera en text som informationsrik [59]. En an-
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nan skribent formulerade sin utgångspunkt så här: Jag har valt att rangordna artiklarna utgående från 
hur pålitliga de är med informationen men också hur viktig informationen är. [164] Följande skribent 
valde en annan infallsvinkel: 

Vid en rangordning av olika texter bör realistiska medel användas – vad är det som verkligen är 
viktigt? Bryr sig läsarna mer om exempelvis en känd persons tragedier än om tusentals drabbades 
tragedier? Faktum är att artiklar som handlar om kända personers öde ofta får höga läsarsiffror, 
medan en artikel om ett flertal människors öde kan ha färre läsarsiffror men däremot väcka mer 
känslor och åsikter hos läsaren. Om alla människors lika värde beaktas borde utan tvekan en 
artikel gällande flera människors livsfara vara viktigare. [33] 

Och en tredje skribent hade valt att plocka fram olika synvinklar på stormen Sandy: 

Dessa artiklar berättar från olika synvinklar om orkanen Sandy. Det finns en personlig, allmänn 
och ekonomisk synvinkel. Det gemensamma är att de informerar och har en relevans till stormen. 
[24] 

  
Liksom denna skribent utgick flera skribenter från en explicit kritisk position på materialet. De redo-
visade för sina val och argument. En fallgrop var att skribenterna skulle rangordna artiklar i viktighets-
ordning, avsikten fanns inbäddad i ordet ”viktig”. Några skribenter förväxlade obemärkt viktigheten 
och rangordnade artiklarna på skalan bästa–sämsta. Den källkritiska läsningen kunde också gå helt 
snett om man t.ex. inte kände till namnen på de största nyhetsbyråerna: 

[…] i denna artikel finns det en källa med, en person som har efternamnet Bloomberg. Dock 
borde man också ha uppgivit Bloombergs förnamn eftersom det sannolikt finns fler människor 
som har det efternamnet. [66] 

På ett allmänt plan aktualiserade uppgiften brister i en rad färdigheter hos skribenterna. Det gäll-
de bl.a. konsten att kontextualisera och förstå att en dagstidning och en kvällstidning presenterar 
nyheter på olika sätt och för olika målgrupper. Hur behandlas saken? Vem riktar sig texten till? 
Har texten ett syfte? Det gick även att skönja brister i skribenternas förmåga att reflektera över 
relevans och att kunna motivera varför viss information är mer relevant än annan information. 

Trots att uppgiften klassificerats som lyckad, var den inte felfri. Om detta vittnar bl.a. abiturienternas 
synpunkt på det andra påståendet (Jag förstod vad jag förväntades göra i uppgiften) i tabellen nedan som 
avviker rätt mycket från medeltalet. Intressant nog märks ovissheten inte nämnvärt i texterna.   

Tabell 3.5. Abiturienternas synpunkter på uppgift MA1 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.
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4 Två webbplatser

 
Som tidigare konstaterats omfattade testuppgifterna en hel del material som härstammade från web-
ben och som skrivits ut och kopierats i provhäftena. Det här vittnar om att hela testningen ägde rum 
i ett rätt besvärligt mellanskede mellan pappersformatet och det digitala formatet. De nya uppgifterna 
var fortfarande förankrade i pappersformatet, trots att de också omfattade elektroniskt material, och 
trots att testserierna skulle representera mångfalden av information i en datoriserad miljö. I testningen 
ingick fyra sådana pappersuppgifter vars material hade en tydlig webbprägel: MD3, MD4, ME1 och 
ME2. Uppgifterna MD3 och MD4, som behandlas i detta kapitel, hade en anknytning till två webb-
platser med olika information om Finland: www.visitfinland.com och www.statistikcentralen.fi. Medan 
www.visitfinland.com hade en kommersiell prägel och syftet att locka människor att besöka Finland 
hade www.statistikcentralen.fi syftet att samla och presentera statistisk information om Finland. 

De två uppgifterna som anknöt till webbplatserna om Finland byggde alltså på samma grund: infor-
mation om en och samma företeelse, men vinklad på två olika sätt. Även om ingendera av uppgifterna 
explicit uppmanade abiturienterna till att behandla information eller bedöma informationens tillför-
litlighet, fanns denna uppmaning implicit inbäddad i materialet. För att kunna identifiera, jämföra 
och analysera information som är vinklad på olika sätt, krävs mediekunskaper och förmåga att förstå 
sig på information i en specifik kontext, i det här fallet hur informationen på en webbplats kan vara 
konstruerad och vinklad.  

4.1	Samma	innehåll	–	olika	kontext	(Finland)

Uppgift MD3 gick rakt på sak: 

MD3. Analysera den bild av Finland som de två webbplatserna ger. 

I uppgiften gällde det att analysera bilden av Finland på de två högst olika webbplatserna. Uppgiften 
tilltalade uppenbarligen många abiturienter eftersom den var en av de mest populära i testningen. 
Populariteten har samtidigt en avigsida: den vittnar om att förhållandevis många abiturienter uppfat-
tade att uppgiften var ganska lätt. Många texter blev dock medelmåttiga. 
 
Eftersom uppgiften omfattade ett avgränsat material lyckades de flesta som valde uppgiften att skriva 
ett svar inom en förhållandevis kort tid. I genomsnitt behövde skribenterna 78 minuter för att få 
texten färdig. Största delen ansåg att de hade lagom med tid för uppgiften. De snabbaste lämnade in 
efter 55 och de sista efter 120 minuter.
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Tabell 4.1. Basinformation om uppgift MD3.

Skribenternas behov av tid åskådliggör å ena sidan en optimal omfattning, men tyder också på att 
uppgiften hörde till de (skenbart) lättare i hela testningen. Upplevelsen av lätthet kommer sig even-
tuellt också av den koncentrerade materialmängden. Skribenterna behövde inte ögna igenom längre 
textsjok, utan kunde finna all information på två sidor (där det i själva verket fanns mycket lite text). 

Skribenterna gav sig i kast med de två webbsidorna och gjorde iakttagelser och jämförelser, en del 
bättre och mer relevanta och andra svagare. Rubrikerna var bl.a. utformade enligt följande: Finland, 
tusen möjligheters land, Första intrycket av Finland?, Webbplatsernas bild av Finland, Finland genom 
internets ögon, Finland i ett nötskal och Finland ur två olika synvinklar. Man kan konstatera att alla 
skribenter uppfattade den grundläggande skillnaden mellan de två webbplatserna: att den ena hade 
syftet att locka och sälja, och den andra hade syftet att sammanställa och informera. En skribent sam-
manfattar skillnaden mellan de två webbplatserna i följande beskrivning:   

Skillnaden mellan de två webbplatserna anser jag att är målgruppen. Visitfinland.com vill tyd-
ligt ge en vacker men aningen förskönad bild av vårt land för att locka människor att resa hit. 
Man vädjar till individens känslor med vackra bilder. Statistikcentralens webbsida är gjord för 
oss som bor i landet; den ger en allmän, rätt tråkig bild av vårt land utan att försköna något 
eller lämna något bort. [211]

Skribenten visar i detta avsnitt att hon behärskar vissa grundläggande termer som målgrupp, försköna, 
vädja till känslorna och noterar avslutningsvis via en kontrastering att Statistikcentralens sida är gjord 
utan att försköna och utan att någon information utelämnats. Skribenten lyckas inta en kritisk posi-
tion, vilket uppgiften i kritisk läsförmåga förutsätter. Försköna är ett ord som många använder sig av 
då de jämför de två webbplatserna. Om webbplatsen som riktar sig till turister konstaterar en skribent 
att man helt enkelt lämnat bort alla negativa saker som finns att säga om landet. [201] 

Det kommersiella materialet, d.v.s. reklamen, var lättare för abiturienterna att analysera än ett icke-
kommersiellt och sakligt informationsmaterial. De flesta har en grundläggande kunskap om att re-
klaminformation är vinklad på ett visst sätt, att den förskönar och utesluter information, och att den 
tenderar att vädja till våra känslor. Det här hänger ihop med läroplansgrunderna: Uppgiften hade 
bl.a. kopplingar till innehållet i gymnasiekurs 2 Epik och medietexter (MO2) och kurs 6 Textens makt 
(MO6) i gymnasiets läroplansgrunder, där det centrala innehållet bl.a. omfattar reklamanalys och 
källkritik (LPG:34 och 36). Det var uppenbarligen lättare för skribenterna att göra en reklamana-
lys än att analysera hur en myndighet presenterar information på sin webbplats.
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Skribenternas texter återspeglar tydligt både den koncist formulerade uppgiften och det koncentre-
rade materialet; texterna blev huvudsakligen klara och tydliga. Sammanställningen av bedömningen 
av uppgifterna uppvisar följande mönster: 

 
Figur 4A. Poängfördelningen i uppgift MD3. 

 
Poängfördelningen är god, om än inte problemfri. Förhållandevis få har uppnått de två högsta poäng-
talen, största delen har landat i mitten av skalan. Det fanns helt enkelt väldigt få texter som utmärkte 
sig med förtjänster som skulle ha gett ett högre poängtal än fyra. För att få högre poängtal borde 
iakttagelserna ha varit ännu mer träffande och bruket av relevanta begrepp mer avancerat. Vad man 
dock kan konstatera är att uppgiften fungerade som en god kunskaps- och färdighetsmätare: texterna 
kunde rangordnas och poängsättas förhållandevis mödolöst. Gränsen mellan poängtalen 3 och 4 ut-
gjorde dock en utmaning, i denna uppgift liksom i de övriga.  

MD3 är en uppgift med god potential. Det finns två huvudsakliga anledningar till att den inte klassi-
ficerats bland de mest lyckade uppgifterna i testningen. Det är för det första tidsbehovet (i genomsnitt 
78 min.) som tyder på att uppgiften inte var tillräckligt utmananade. Den andra anledningen hänger 
ihop med den första: ämnesområdet Finland kunde ha ersatts av en mindre bekant företeelse. Skill-
naden mellan de två webbplatserna var alltför uppenbar. Å andra sidan visar skribenternas texter att 
svårighetsgraden, och den eventuella upplevelsen av lätthet, var vilseledande. Det var svårt att uppnå 
ett högt poängtal i uppgiften. För övrigt uppvisar abiturienterans synpunkter på uppgiften inga av-
vikelser från medeltalet för alla uppgifter som testades:     
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Tabell 4.2. Abiturienternas synpunkter på uppgift MD3 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. Skalan: 
1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt av annan åsikt.
	
	
	

4.2	Information	och	målgrupp	(Finland)
 
Uppgift MD4 var kopplad till samma webbmaterial om Finland som uppgift MD3. Liksom i uppgift 
MD3 var det frågan om webbplatserna www.visitfinland.com och www.statistikcentralen.fi. Uppgiften 
hade följande utformning: 

MD4. Hur påverkar målgruppen valet av information på en webbplats? Använd exem-
plet ”Finland”. 

Uppgiftsformuleringen var tudelad: a) Hur påverkar målgruppen valet av information på en webbplats? 
och preciseringen b) Använd exemplet ”Finland”. Uppgiftsformuleringen följde samma schema som 
några andra uppgifter i testningen, t.ex. ME1. Kan man avgöra hur bra en bok är utifrån omdömen på 
ett webbforum? Stöd dig på materialet. D.v.s. en allmän frågeställning åtföljd av en hänvisning till ett 
bestämt material. 

Eftersom antalet abiturienter som valde denna är uppgift var så litet, är det svårt att dra alltför gene-
rella slutsatser om uppgiftens ändamålsenlighet eller skribenternas färdigheter.  Endast två skribenter 
uppgav information om sin tidsanvändning. Tiden verkar inte ha varit ett problem för dessa två. 

Tabell 4.3. Basinformation om uppgift MD4.
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Det här var den enda uppgiften i testningen som hade klart fokus på förhållandet mellan specifik 
information (Finland) och en mottagargrupp. Med hjälp av uppgiften testades också en specifik pro-
blematik: Skulle skribenterna lyckas inte bara identifiera den explicita information som presenteras 
på de två webbplatserna, utan även identifiera aspekter av all den tänkbara information om Finland 
som gallrats bort och uteslutits från webbplatserna? Som uppgifterna MB2 och MD3 visade verkar 
abiturienterna vara förhållandevis vana vid att analysera och diskutera reklam, men när det gäller 
annan sorts sakligare information verkar de ha svårare att få grepp om målgruppens inverkan på in-
formationen.

Det är svårt att säga hur väl bedömningen fungerade i uppgift MD4. Poängtalen fördelades förhål-
landevis jämnt på skalan 1–5, vilket vittnar om att bedömningen förmodligen också kunde fungera 
med ett större skribentantal.  

Figur 4B. Poängfördelningen i uppgift MD4. 

 
Trots att de enstaka skribenter som valde uppgiften uppenbarligen var av den åsikten att målgruppen 
spelar en viktig roll för hur informationen har valts och vinklats på en webbplats, lyckades de inte rik-
tigt fördjupa sina iakttagelser och resonemang. En skribent sammanfattade problematiken i följande 
två meningar:  

Det är självklart att man anpassar informationen på en webbplats efter målgruppen. Vilken 
resesugen vill höra om arbetslösheten i landet och värför stoppa in massvis med vackra bilder 
och information om resemål som inte är nödvändigt för den som vill se statistik om inflationen. 
[208] 

En annan skribent gjorde motsvarande sammanfattning så här: 

Det syns klart och tydligt att webbplatserna är ämnade för olika målgrupper. Statistik centralens 
webbplats som är informationsrik, åt den som är efter information eller statistik. Medan Visit 
Finlands webbplats med sina vackra men utvalda bilder och få men väl valda ord för att locka 
turisterna till Finland. Ändamålet på webbplatsen reflekterar utseendet och målgruppen. [52]
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I uppgift MD4, liksom i uppgift MD3, ägnade skribenterna en stor del av sina texter åt att beskriva 
och referera skillnader mellan de två webbplatserna. I sina beskrivningar fick skribenterna dock inte 
riktigt grepp om förhållandet mellan informationen och en potentiell mottagargrupp. Iakttagelser 
och reflektioner om målgruppen, som gick längre eller var mer exakta, var sällsynta. Enskilda iakt-
tagelser som t.ex. gällde språket förekom sporadiskt: 

Målgruppen avgör också vilket och hurudant språk som används på webbplatsen. Ord som ”det 
magiska” och ”det mytomspunna” skulle inte användas i en statistisk rapport, och likaså skulle 
inte arbetslöshet nämnas på en lockande resewebbsida. [195]  

När man bekantar sig med de texter abiturienterna skrivit i anknytning till uppgifterna MD3 och 
MD4, visar det sig att texterna påminner mycket om varandra. Att få grepp om en målgrupp för en 
webbplats förutsätter ett särskilt kontextmedvetet sätt att läsa med fokus på förhållandet mellan 
avsändare, medium och mottagare. Det krävs ett inlevelsefullt och kritiskt sätt att analysera om 
man vill få grepp om målgruppen.   

För att åstadkomma en lyckad text och uppnå de högsta poängtalen borde skribenterna på ett mer 
träffsäkert sätt ha lyckats ringa in och beskriva avsändarinstanserna bakom de två webbplatserna. 
Därutöver borde skribenterna på ett tydligare sätt ha visat sin förståelse av hur, och framför allt med 
tanke på vem informationen på webbplatserna är vald, konstruerad och vinklad. Uppgifterna visar 
att när man börjar nysta upp information med tanke på en eventuell målgrupp, så konfronteras man 
ofrånkomligen med frågor som: Vem står bakom informationen? Varför har en viss information valts 
ut? Vad berättas inte? Vilket syfte har informationen? Hur är informationen framställd?    

Abiturienternas synpunkter på uppgiften i enkäten vittnar inte om någonting iögonenfallande. Möj-
ligtvis kan man lyfta fram det sista påståendet i tabellen nedan där abiturienterna varit osäkra om de 
utnyttjat sin allmänbildning i uppgiften:   

Tabell 4.4. Abiturienternas synpunkter på uppgift MD4 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.

Summa summarum: Liksom uppgift MD3, var också uppgift MD4 en uppgift med god utvecklings-
potential. Det finns två huvudsakliga anledningar till att den ändå inte klassificerats bland de tre mest 
lyckade uppgifterna i testningen. Det är för det första det låga antalet skribenter som valde uppgiften. 
Den andra anledningen är ämnesområdet Finland, som antagligen framstod som en alltför bekant 
företeelse – skillnaden mellan de två webbplatserna var alltför uppenbar. Samtidigt vittnar abiturien-
ternas texter om att svårighetsgraden, och den eventuella upplevelsen av lätthet, var vilseledande. Det 
var alltså svårt att uppnå ett högt poängtal i denna uppgift.    
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5 Svårigheten att sammanfatta och tillämpa 
information

I princip gick alla 16 uppgifter som testades ut på att skribenterna skulle söka fram relevant informa-
tion och skapa en syntes i form av en text på 2–3 sidor. Bland uppgifterna fanns det fyra uppgifter 
som explicit efterlyste färdigheter att sammanfatta, transformera och presentera informationen i en 
särskild kontext, t.ex. i form av en debattartikel. Det visade sig att denna typ av produktiva uppgifter 
inte riktigt fungerade som tänkt. Texterna vittnar nämligen om ett glapp mellan provkontexten (att 
skriva i en provsituation) och den önskade kontexten (t.ex. att skriva ett debattinlägg i finlandssvensk 
dagstidning). Man kommer inte ifrån det faktum att en provkontext är en utpräglat artificiell miljö, 
och det märks i abiturienternas texter. Denna problematik aktualiseras tydligt i de tre uppgifter – 
MB1, MB3 och MC3 – som behandlas i detta kapitel. Alla tre uppgifter har utvecklingspotential, 
men har ändå klassificerats som mindre lyckade. Vare sig uppgiften innebar att skribenterna skulle 
skriva en ”allmän presentation riktad till ungdomar” (MB1), en ”debattartikel för en finlandssvensk 
dagstidning” (MB3) eller ”en informativ artikel för en finlandssvensk publik” (MC3), tenderade tex-
terna att inte bli riktigt lyckade. Det märks särskilt i att starka texter (4,5,6 poäng) saknas fullständigt. 
Provsituationen påverkar uppenbarligen resultatet. 

5.1	En	allmän	presentation	till	ungdomar	(energidrycker)

Uppgift MB1 hörde till testpaket MB som innehöll material om energidrycker. Uppgiften hade föl-
jande utformning: 

MB1. Skriv en allmän presentation av fenomenet energidrycker som riktar sig till ung-
domar. Stöd dig på tillförlitlig information i texterna.

Spjälkar man upp uppgiftsformuleringen framgår två led: först en allmän anvisning: a) Skriv en all-
män presentation av fenomenet energidrycker som riktar sig till ungdomar, och därefter ett tillägg b) 
Stöd dig på tillförlitlig information i texterna. Uppgiftsformuleringen är uppbyggd kring fyra centrala 
element: Skriv, allmän presentation, till ungdomar samt uppmaningen att stödja texten på tillförlitlig 
information. Tanken med uppgiften var att skribenterna skulle avgöra vad som är relevant och till-
förlitlig information, skapa en syntes av informationen och därutöver presentera informationen i en 
specifik kontext och med tanke på en särskild målgrupp: en allmän text riktad till ungdomar. Liksom 
de flesta andra uppgifterna hade uppgiften bl.a. kopplingar till innehållet i gymnasiekurs 2 Epik och 
medietexter (MO2) och kurs 6 Textens makt (MO6) i gymnasiets läroplansgrunder, där bl.a. reklam-
analys och källkritik ingår (LPG: 34 och 36).

Sammanlagt 14 abiturienter valde att skriva uppgiften. De få skribenter som kommenterade tidsan-
vändningen var mestadels av den åsikten att de hade lagom med tid. De flesta blev färdiga inom den 
rekommenderade tidsramen på 90 minuter.  
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Tabell 5.1. Basinformation om uppgift MB1.

Trots att uppgiften var koncist och entydigt formulerad, gav den upphov till förhållandevis många 
ofokuserade, ytliga och medelmåttiga texter. Kopplingen till materialet blev svag; skribenterna plock-
ade information på måfå och enligt subjektiva preferenser. Skribenterna fokuserade uppenbarligen 
mera på att skriva en allmän presentation till ungdomarna än att se till att stödja resonemanget på 
pålitliga källor. Texterna blev synteser av eget tyckande och tänkande och lösryckta iakttagelser ur 
materialet. Antagligen var det delvis formuleringen en allmän presentation som ledde in skribenterna 
på detta spår av allmänt, ofokuserat tyckande. Denna uppgift mätte alltså inte förmågan att hantera 
information och bedöma informationens tillförlitlighet. 

Uppgiften – att skriva en text om energidrycker riktad till ungdomar – kan förefalla lätt, men för att 
uppnå högre poängtal kräver den i sista hand ganska mycket. En utmaning var att texten skulle basera 
sig på tillförlitlig information, en annan utmaning bestod i att göra en trovärdig sammanfattning av in-
formation med tanke på en viss målgrupp. Uppgiften gav upphov till ytliga, diskuterande texter som inte 
fungerade inom ramarna för textkompetensprovet som bör ha en mer analytisk och koncentrerad prägel. 

Texter där ungdomar förväntas skriva till ungdomar i en provsituation tenderar att bli misslyckade. I 
denna uppgift intog abiturienterna lätt en vuxenliknande, aningen moraliserande roll där de skrev till 
sina jämnåriga som bättre vetande, en aning von oben. Ett exempel:    

Som ni säkerligen nu förstår, är energidrycker inget att rekommendera. En energidryck är som 
en kopp kaffe med 7–8 bitar socker och några extra ämnen tillsatta! Jag hoppas att ni ungdomar 
nu funderar en gång till före ni köper en energidryck. Faktum är att energidrycker redan har 
förbjudits i Norge, Danmark och Frankrike! [189]  

 
Exemplet visar hur vridet det kan bli när en ung tilltalar till sina jämnåriga som ”ni ungdomar”. Temat 
energidrycker – som skribenterna huvudsakligen tar ställning mot – vrider perspektivet ytterligare och 
leder till en viss moralism där skribenterna inte enbart intar en vuxenroll utan en vuxen-och-förstån-
dig-roll, bättre vetande roll. Det här fenomenet har möjligtvis sin grund i den maktkonstellation som 
själva provsituationen bygger på. Provsituationen, som i slutändan resulterar i bedömningen av 
en prestation, leder lätt till att skribenterna försöker framstå som så duktiga och ordentliga som 
möjligt. Det kan lyckas, men det kan också gå snett.   

Poängfördelningen i följande figur talar ett tydligt språk. Det var svårt att uppnå höga poängtal i 
denna skenbart lätta uppgift. De skribenter som valde uppgiften uppskattade möjligtvis att den var 
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lättare än de två övriga (MB2 och MB3) i detta testpaket. Man kan också anta att de som valde upp-
giften var en aning svagare skribenter än t.ex. de som valde uppgift MB2. 

Figur 5A. Poängfördelningen i uppgift MB1. 

 
Texterna visar att det är en stor utmaning för abiturienterna att skapa en god, objektiv och saklig 
syntes av information från olika texter. Också de övriga uppgifterna i testningen där utmaningen 
låg i att skapa en syntes och presentera den i en specifik form och kontext, uppvisade motsva-
rande problem. Ett problem med flera av texterna som MB3 resulterade i var att strävan att skapa en 
syntes av allmän information av någon anledning ledde till att källhänvisningarna till materialet ofta 
blev bristfälliga eller glömdes bort. Det är också möjligt att uppgiften var en aning vilseledande. En 
annan fallgrop i denna uppgift låg i formuleringen allmän presentation. Formuleringen innefattar en 
implicit förväntning: den text som önskas ska vara allmän i bemärkelsen någorlunda objektiv och sak-
lig. Av någon anledning var det mycket svårt för abiturienterna att inta ett objektivt perspektiv på en-
ergidryckerna. Valet av väg framgick oftast omedelbart i inledningen, t.ex. i de två följande utdragen: 

 • Mer objektiv och allmän inledning: 

Att dricka energidrycker blir allt vanligare, speciellt bland ungdomar. Mellan åren 2005 och 
2007 ökade konsumtionen med hela 40 procent. [12]  

 • Mer subjektiv och vinklad inledning: 

Energidrickorna är extremt farliga och kan orsaka rytmstörningar som den 16-åriga Oscar 
Sundman hade fått uppleva. [180] 

 
De två exemplen visar tydligt hur två skribenter omedelbart i den första meningen kör in på olika spår. 
Också rubriksättningarna uppvisar liknande tendenser. En del har valt en mer allmän och objektiv 
linje, medan andra anger sin subjektiva vinkling på sin presentation redan med sin rubrik: Fenomenet 
energidrycker, Energidryckerna skall inte marknadsföras som hälsoprodukter, Vätska som driver ut vätska, 
Farlig men sexig produkt, Energidrycker, Från Beatlesfrisyren till koffein och taurin, Energidrycker – en 
farlig vara, Energi eller endast socker?.
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I abiturienternas synpunkter på uppgiften kan man se att de själva uppfattade att uppgiften kändes 
förhållandevis lätt. Men faktum är att uppgiften visade sig vara mycket svår. 
   

Tabell 5.2. Abiturienternas synpunkter på uppgift MB1 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. Skalan: 
1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt av annan åsikt.

 
Man bör komma ihåg att abiturienternas texter dels återspeglar uppgiftsformuleringen, dels också 
materialet. Beträffande denna uppgift, där uppmaningen gick ut på att abiturienterna skulle skriva en 
allmän presentation, kan man fråga sig om materialet möjliggjorde detta? Ja och nej: Materialet inne-
höll allmän och objektiv information, men informationen i materialet borde ha varit mer represen-
tativt med tanke på olika aspekter på energidryckerna. För att komma åt en mer allmän vinkling på 
energidryckerna krävdes uttryckligen förmåga att läsa informationen kritiskt och försöka identifiera 
de mer objektiva informationskällorna, inte minst informationen på Eviras webbplats. Aningen över-
raskande var det att så många i denna uppgift höll med om den energidryckskritiska information som 
presenterades i artikeln Far och son inleder korståg ur Vasabladet. Samma artikel ansåg flera skribenter 
i uppgift MB2 vara den minst eller näst minst pålitliga informationskällan i materialet. Det här visar 
delvis att uppgiften i kritisk läsförmåga utmanar ett vanligt förekommande okritiskt förhållningssätt 
till texterna i modersmålsprovet. Man behöver inte hålla med om det som sägs i en text i provet. 
Det är tillåtet att kritisera texter, även om de kommer från Studentexamensnämnden.     

5.2	Ett	debattinlägg	(energidrycker)

I testpaketet MB med material om energidrycker ingick också en annan uppgift (MB3) där utma-
ningen låg i att sammanfatta och tillämpa information med tanke på en särskild texttyp och kontext. 
Uppgiften var formulerad enligt följande:   

MB3. En del energidrycker har varit förbjudna i bl.a. Danmark, Frankrike och Norge. 
Andra länder har haft en tolerantare linje. Skriv ett debattinlägg där du argumenterar 
för eller emot energidrycker. Vilken väg borde Finland välja? Stöd dig på materialet.  

Nystar man upp uppgiftsformuleringen visar det sig att den består av flera led: a) bakgrundsinfor-
mation: En del energidrycker har varit förbjudna i bl.a. Danmark, Frankrike och Norge. Andra länder 
har haft en tolerantare linje, b) uppmaning: Skriv ett debattinlägg där du argumenterar för eller emot 
energidrycker, c) tilläggsfråga: Vilken väg borde Finland välja? och d) materialhänvisningen: Stöd dig på 
materialet. Den mångdelade uppgiftsformuleringen visar att utmaningarna i uppgiften blev (alltför) 
många. Man skulle lyckas plocka fram relevant information som antingen fungerar som stöd för el-
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ler emot energidrycker, och klara av att sammanställa och presentera informationen i en ny form och 
kontext (ett debattinlägg). 

 
Tabell 5.3. Basinformation om uppgift MB3. 

 
Abiturienternas tidsangivelser vittnar om att denna uppgift var krävande. Över hälften av de 15 skri-
benterna som antecknat sin tidsanvändning uppgav att de hade för lite eller alldeles för lite tid. Detta 
visar att uppgiften krävde en rätt stor arbetsinsats.   

Också bedömningen vittnar om att uppgiften inte fungerade särskilt väl. Poängfördelningen i föl-
jande figur visar att uppgiften inte resulterade i en önskad spridning. Andelen låga poängtal är förhål-
landevis stor. Den stora andelen låga poängtal beror till stor del på att det fanns en implicit betoning 
på kritisk läsförmåga i uppgiften, men att en stor del av texterna vittnar om att skribenterna i sin iver 
att skriva en debattartikel för eller emot energidrycker glömde bort att vara kritiska. Om man var 
för energidrycker plockade man fram information som stödde det ställningstagandet, och om 
man var emot energidrycker så valde man information som stödde det ställningstagandet. Utma-
ningen bestod i att på en och samma gång kunna skriva subjektivt och kritiskt.      

 
Figur 5B. Poängfördelningen i uppgift MB3. 
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Argumentationen för eller emot energidrycker framgår tydligt redan i rubriksättningarna: Nej till  en-
ergidrycker i Finland!, Hälsomoralismen på djupt vatten, Borde energidrycker förbjudas i Finland?, Livs-
farlig dryck som borde förbjudas, Riskerna med energidrycker ska tas på allvar!, Förbjud ej energidrycken 
och Energidrycker delar åsikter. Abiturienternas texter var mestadels mycket subjektiva och relativt 
okritiska. Då en av de nya aspekter som testades i de nya uppgifterna var förmågan att bedöma in-
formationens tillförlitlighet, visade det sig att denna förmåga inte kom till uttryck särskilt väl i denna 
uppgift. Det stora antalet texter som bedömdes med låga poängtal beror i hög grad på svagheter i 
den kritiska läsningen av informationen i materialet. Man kan därför ställa frågan: Förutsätter en 
kritisk läsning att det står explicit i uppgiftsformuleringen att man ska vara kritisk? Att anvis-
ningarna varit otydliga och otillräckliga visar följande exempel: 

 • Exempel på kritisk läsning av artikeln Far och son inleder korståg (Österbottens tidning  
 18.4.2009):  

I en artikel ”Far och son inleder korståg” i Österbottens tidning har en ung man fått besöka sjuk-
huset till följd av plötsliga rytmstörningar i hjärtat. Orsaken är oklar, men hans tidigare rikliga 
energidrycks konsumtion under flera års tid tros vara en av orsakerna. [4] 

 • Exempel på en okritisk läsning av samma artikel: 

Artikeln Far och son inleder korståg tar upp ett bra exempel på detta. 16-åriga Oscar Sundman 
blev sjuk av att dricka för många energidrycker i veckan. Oscar började få yrsel, svårigheter att 
andas och hjärtat slog okontrollerat. Det var inte förrän han slutade dricka som symptomen 
försvann. [86]

De två exemplen åskådliggör två olika förhållningssätt till samma information. Medan den första 
skribenten intar en aningen skeptisk hållning till påståendena i artikeln, köper den andra skribenten 
budskapet utan att tveka. 

Ett problem med uppgiften är att den uppmanade skribenterna att inta ett diskuterande perspektiv på 
energidrycksproblematiken. Det diskuterande perspektivet gav upphov till texter som mera hör hem-
ma i essäprovet än i textkompetensprovet. Den diskuterande behandlingen av ämnet framgick ome-
delbart i inledningen till texterna, liksom i följande exempel under rubriken Energidryckens nackdelar: 

Hur kommer det sig att energidrycker har blivit så populära inom de senaste åren? I artikeln 
”Far och son inleder korståg” (Österbottens Tidning 18.4.2009) nämnd det att energidryckernas 
konsumtion har ökat med 40 procent mellan åren 2005 och 2007. Det är absurt! Det här är 
farligt, tro mig. Ett alltför stort intag av energidrycker kan ge dig ett ohälsosammare liv. [22] 

 
En diskuterande vinkling som denna är en direkt konsekvens av uppgiftsformuleringen där en de-
battartikel efterlystes. Resultatet är emellertid texter som inte passade in i textkompetensprovets mer 
fokuserade inramning. Ett annat problem med denna uppgift gällde bedömningen. Då information 
ur ett brokigt och mångfacetterat material förvandlas och sammansmälter i exempelvis en subjektiv 
debattartikel, borde det ändå vara relativt lätt att se varifrån skribenten plockar informationen och hur 
informationen behandlats. Sammansmältningen av information försvårar detta och gör bedömningen 
komplicerad.    
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Abiturienternas syn på denna uppgift avvek på flera punkter från medeltalet för alla uppgifter:

Tabell 5.4. Abiturienternas synpunkter på uppgift MB3 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.

5.3	En	informativ	artikel	(Tintin)

Uppgift MC3, som också gick ut på att sammanfatta och presentera information, ingick i testpaket 
MC, där allt material kretsade kring diskussionen om seriefiguren Tintins eventuella rasistiska inslag. 
I uppgift MC3 uppmanades abiturienterna att skriva en informativ artikel:  

MC3. Skriv en informativ artikel för en finlandssvensk publik där du presenterar dis-
kussionen om Tintin. 

Uppgiftsformuleringen ser ut att bestå av ett enda led, men när man spjälkar upp formuleringen 
får man i princip tre led: a) Skriv en informativ artikel, b) för en finlandssvensk publik, och c) där du 
presenterar diskussionen om Tintin. I förhållande till de två andra uppgifterna som var kopplade till 
Tintin-materialet var denna den minst populära. Åtta skribenter valde uppgiften: 

 
Tabell 5.5. Basinformation om uppgift MC3. 



40 41

Alltför få abiturienter valde denna uppgift och kommenterade tidsanvändningen, för att man ska 
kunna dra några entydiga generella slutsatser av resultaten. Bland en del av modersmålsärarna väckte 
Tintin-materialet positiva reaktioner. En av lärarna kommenterade explicit testserie MC som hand-
lade om Tintin-diskussionen:   

Ett mångsidigt och aktuellt material. Mängden material i denna uppgift anser jag som ett stort 
plus eftersom det hjälper skribenterna att nå fram till begrepp som rasism och världsbild. Själv 
tycker jag att uppgifterna MC1 och MC2 flyter in i varandra. Om man följt debatten om Tintin 
under hösten 2012 och läst t.ex. den artikel som fanns på kultursidan i Hbl hade man en bra 
grund för såväl MC1 och MC2, utan någon förankring i kursinnehåll i modersmålets läroplans-
grunder. Jag gillade MC3 mycket eftersom den är så tydlig och klar för skribenten. 

Ett problem med denna uppgift var emellertid att den gav upphov till texter som snarast hör hemma 
i essäprovet. Texterna blev huvudsakligen diskuterande, och inte utpräglat analytiska eller textkritiska. 
Det här hängde förmodligen ihop med uppgiftsformuleringen och materialet. Uppgiften uppmanade 
abiturienterna att skriva en informativ artikel där de presenterar Tintin-diskussionen. En möjlighet 
att undvika den diskuterande texttypen hade varit att t.ex. uppmana abiturienterna att komprimera 
information i någon annan mer koncentrerad texttyp.  

Figur 5C. Poängfördelningen i uppgift MC3. 

Abiturienterna hade bl.a. satt följande rubriker på sina informativa artiklar för en finlandssvensk 
publik: Diskussion: Tintin och rasism, Var går gränsen?, Tintin försvaras starkt, Läs på ett rätt sätt, Är 
Tintin en barnvänlig bok?, Skall man skratta eller gråta?, Finlandssvenskar hetsar inte lika mycket kring 
diskussionen om Tintin. Rubriksättningarna vittnar tydligt om att åtminstone en del av abiturienterna 
känner till konventionerna för rubriksättningen av tidningsartiklar. 

Abiturienternas synpunkter på uppgiften uppvisar avvikelser på de tre sista påståendena i följande 
tabell, bl.a. har de som skrev uppgiften verkligen tyckt att den var intressant.
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Tabell 5.6. Abiturienternas synpunkter på uppgift MC3 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.

Liksom de andra uppgifterna som testades och som inte explicit uppmanade till en kritisk läsning, 
vittnar denna uppgift om ett dilemma: Ska man läsa kritiskt även om uppgiften inte uppmanar en 
att göra det? I förhållande till de explicit kritiska uppgifterna resulterade denna uppgift i en nedsatt 
kritisk läsförmåga hos abiturienterna. All energi verkar ha gått åt till att sammanfatta information 
i artikelformat, på bekostnad av den kritiska läsförmågan. Det faktum att det bland de åtta MC3-
texterna som lämnades in endast fanns en text som tydligt representerade en kritisk läsning, visar att 
det rådde en motstridighet mellan den enskilda uppgiftsformuleringen och de övergripande anvis-
ningarna. Vad är det som uppgift MC3 egentligen mäter? Förmågan att skriva en informativ artikel? 
Förmågan att sammanfatta Tintin-diskussionen? Kritisk läsförmåga? Allmänbildning? Den slutsats 
som denna uppgift ger är följande: om en uppgift ska mäta kritisk läsförmåga måste det framgå 
entydigt och klart att alla skribenter förväntas läsa kritiskt. Uppgift MC3 visade att en uppgift 
kan ge motstridiga signaler.   

5.4	Ett	debattinlägg	för	en	finlandssvensk	dagstidning		
(Mumintroll)	

Den fjärde uppgiften, d.v.s. MD2, där abiturienterna uppmanades att skriva en text med tanke på en 
specifik målgrupp anknöt till Peter Mickwitz kåseriartade satir ”Festligt med mumintroll”, precis som 
uppgift MD1. Uppgift MD2 hade följande utformning::   

MD2. Skriv ett debattinlägg för en finlandssvensk dagstidning där du försvarar eller 
protesterar mot användningen av mumintrollen på det sätt som Peter Mickwitz gör i 
sin text. 

Man kan spjälka upp uppgiften i fyra led: a) Skriv ett debattinlägg, b) för en finlandssvensk dagstidning, 
c) där du försvarar eller protesterar, d) mot användningen av mumintrollen på det sätt som Peter Mickwitz 
gör i sin text. Det gällde alltså att skapa sig en uppfattning om den bild av mumintrollet Mickwitz 
konstruerar i sin text, och skriva ett debattinlägg antingen i försvar eller protest mot Mickwitz brutala 
behandling av mumintrollet, d.v.s. söka information, vinkla, utnyttja och tillämpa informationen i en 
specifik samhällelig kontext: ett debattinlägg för en finlandssvensk dagstidning. 
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Endast tre abiturienter valde att skriva denna uppgift. Ingen av dem kommenterade sin tidsanvänd-
ning. Gemensamt för de tre skribenterna är att de tog Mickwitz text på allvar. Detta var fullt möjligt 
trots att texten också kunde betraktas som fullständigt nonsens. Problemet var att skribenterna inte 
uppfattade ironin, satiren och underhållningen. De tre skribenterna misstrodde ytan (behandlingen 
av mumintrollet), intog en svagt skeptisk hållning till informationen, och försökte ringa in ett djupare 
syfte med texten. Rubriken på en av texterna åskådliggör denna seriösa hållning: ”Döm inte Mick-
witz, tänk på ett djupare plan!” 

 
Figur 5D. Poängfördelningen i uppgift MD2. 

Texterna visar tydligt att det varit svårt för de tre abiturienterna att hitta ett fungerande förhållnings-
sätt till Mickwitz satir. Intressant nog konstaterade ingen av skribenterna att texten kan betraktas 
som fullständigt nonsens. Två av skribenterna uppfattar att Mickwitz möjligtvis vill få oss att öppna 
ögonen för hur vi behandlar djur. Den ena av dem skriver så här:  

Jag misstänker att Peter Mickwitz plan med denna text var att ge människor en tankeställare 
och få dem att ifrågasätta sina val i livet. Att låta texten innehålla mumintroll var ett smart och 
effektivt sätt att väcka känslor bland läsarna, eftersom många identifierar sig med mumintrollen 
eller från barndomen känner en viss kärlek för trollen. / Texten är i sig själv oskyldig, skulle man 
byta ut mumintrollen till grisar skulle det kunna vara vilket recept som helst. / Jag tror att en text 
som denna är vad samhället behöver för att öppna för alla de oskyldigt lidande djuren. [209] 

 
Trots att uppgiften inte fungerade så bra aktualiserar den viktiga aspekter av den kritiska läsförmågan 
i en värld där all information inte är tillförlitlig och där information till och med ibland kan vara iro-
niskt färgad eller utgöra rent nonsens. I mötet med otillförlitlig information kan det också ibland 
behövas mod och mognad att inse och våga säga att det som står skrivet är fullständigt strunt. 
Utmaningen består i att samtidigt kunna analysera informationen – förstå hur informationen är kon-
struerad – och visa varför det som står skrivet inte är tillförlitligt.  
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Skribenterna tyckte att uppgiften var svår:  
  

Tabell 5.7. Abiturienternas synpunkter på uppgift MD2 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.
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6 Fyra mindre lyckade uppgifter

Ingen av de sexton uppgifterna som testades var fullständigt misslyckad eller lyckad. Varje uppgift 
skulle kunna förbättras genom enskilda – större eller mindre – ingrepp i t.ex. uppgiftsformuleringen 
eller materialet. Även om alla uppgifter hade potential fanns det ungefär en handfull uppgifter som 
hade så uppenbara brister att de klassificerats som mindre lyckade uppgifter i denna rapport. An-
ledningarna till att de uppgifter som behandlas i detta kapitel klassificerats som mindre lyckade är 
framför allt följande: 

 • uppgiften hade brister i uppgiftsformuleringen

 • uppgiften hade brister i materialet

 • uppgiften gav upphov till texter som inte platsar i textkompetensprovet

 • uppgiften särskiljde inte olika färdighetsnivåer tillräckligt väl

 • uppgiften var inte tillräckligt populär.

De fyra uppgifter som behandlas i detta kapitel är MA2, som hörde ihop med Sandy-materialet, 
MC2, som hörde ihop med Tintin-materialet, MD1, som hörde ihop med Peter Mickwitz text ”Fest-
ligt med mumintroll” och ME2, som var kopplad till Stephen King-webbforumet. Trots att uppgif-
terna klassificerats som mindre lyckade bör man poängtera att också dessa uppgifter synliggör 
begränsningar och möjligheter för tänkbara uppgifter i ett kommande modersmålsprov.         

6.1	Vilka	val	har	journalisterna	gjort?	(Sandy)

Syftet med uppgift MA2, som hade en stark koppling till mediekunskap, var att fånga upp journalis-
tiska val och vinklingar. Uppgiften hade följande utformning:  

MA2. Analysera nyhetsrapporteringen kring stormen Sandy. Vilka val har journalis-
terna gjort? 

Uppgiftsformuleringen bestod av två led: a) Analysera nyhetsrapporteringen kring stormen Sandy, och b) 
Vilka val har journalisterna gjort? Testningen visade tydligt att denna formulering inte var tillräckligt 
genomtänkt. Uppmaningen förutsatte nämligen implicit att skribenterna skulle analysera allt mate-
rial om stormen Sandy som ingick i häftet. Materialet omfattade 10 sidor nyhetsartiklar, notiser och 
bildmaterial:  

 Hufvudstadsbladet: Superstormen Sandy drar över USA:s östkust (artikel)
 Aftonbladet: Bon Jovis hem förstört (notis)
 Dagens Industri: Europabörserna: Sandy avskräcker (artikel)
 Hufvudstadsbladet: Sandy stoppade Elops hemresa från New York (FNB-notis)
 Metro: Dödsoffren som hamnat i skuggan av Sandy (artikel)
 Vasabladet: Österbottningar i New York berättar (artikel)
 Bildmaterial (nyhetsbild och bluffbilder från stormen Sandy)
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Ett problem med denna uppgift var alltså att den krävde alltför mycket av skribenterna. I uppgifts-
formuleringen saknas precision; båda leden är alltför allmänt formulerade. För att lyckas skriva ett 
fokuserat och analytiskt svar borde både uppgiften och materialet ha varit mer avgränsade. Endast sex 
abiturienter valde uppgiften och de tre som uppgav information om sin tidsanvändning konstaterade 
att de hade för lite tid. 

Tabell 6.1. Basinformation om uppgift MA2. 

 
När man ställer en så omfattande fråga som Vilka val har journalisterna gjort? skapar man en möjlighet 
för eleverna att välja många olika vägar: fokus på ämne, val av intervjupersoner, val av bildmaterial, 
val av målgrupp, val av vinkling o.s.v. Och när materialet omfattar 10 sidor nyhetsmaterial är det föga 
förvånande att det syns i texterna att skribenterna stått inför en övermäktig uppgift. Efter bedöm-
ningen fördelade sig poängtalen enligt följande: 

 
Figur 6A. Poängfördelningen i uppgift MA2. 
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Texterna följde ett visst mönster, som hängde ihop med den ofokuserade uppgiftsformuleringen. I sin 
jakt på vinklingar och val gjorde skribenterna enstaka nedslag i texterna, vilket ledde till svepande, 
katalogliknade texter, där skribenterna valde ut en del av materialet och gick igenom texterna en efter 
en. Några mer ingående iakttagelser eller en djupare analys av materialet lyckades skribenterna inte 
åstadkomma. Abiturienternas åsikter om uppgiften återspeglar resultatet. De tyckte att uppgiften 
kändes relativt svår, och de tyckte att det fanns för mycket material för uppgiften. 

Tabell 6.2. Abiturienternas synpunkter på uppgift MA2 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.

6.2	Analys	av	en	världsbild	(Tintin)

Uppgift MC2, som var kopplad till materialet om Tintin-diskussionen i Sverige, var också mindre 
lyckad p.g.a. av en ogenomtänkt uppgiftsformulering. Formuleringen hade följande ordalydelse: 

MC2. Analysera den världsbild som Tintin-böckerna ger. Utgå från materialet. 

Uppgiften ger ett koncist intryck, men är mycket omfattande. Implicit antyder materialhänvisningen 
Utgå från materialet att svaret, d.v.s. världsbilden, går att finna i materialet. Det gällde att söka relevant 
information i materialet, skapa sig en uppfattning om världsbilden och dessutom att analysera och 
sammanställa den.

Sju skribenter valde uppgiften. Jämfört med uppgift MC1 (Är Tintin-böckerna rasistiska enligt mate-
rialet?), som var testpaketet MC:s överlägsna favorit, var denna uppgift inte särskilt populär. 
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Tabell 6.3. Basinformation om uppgift MC2.

Abiturienternas rubriksättning återspeglar den allomfattande uppgiftsformuleringen: Uppmaning till 
öppenhet, Världsbilden man får av Tintin-böckerna, Analys av Tintin-böckernas världsbild, Tintins även-
tyr har en realistisk syn på världen, Tintin=bevis på utveckling?, Vad berättar Tintin om vår världsbild?. 
Rubrikerna talar sitt tydliga språk: abiturienterna har verkligen försökt sig på den mer eller 
mindre omöjliga uppgiften att sammanfatta en världsbild.  

Figur 6B. Poängfördelningen i uppgift MC2. 

Poängfördelningen uppvisar en god spridning, men eftersom samplet endast bestod av sju skribenter 
bör man inte generalisera resultatet.  Liksom de övriga två uppgifterna som var anknutna till Tintin-
materialet, resulterade denna uppgift i diskuterande, essäliknande texter, som inte var tillräckligt fo-
kuserade för att rymmas inom det nuvarande textkompetensprovets ramar. Som exempel kan man 
lyfta fram en text skriven under rubriken Tintin=bevis på utveckling? där skribenten inleder sin text 
på följande sätt: 
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Sanningen är att vår värld har ändrats under de sista årtionden väldigt mycket. För att ge ett 
exempel så ägs det i alla hushåll TVn, datorer och mobiltelefoner. Det var inte så vanligt för cirka 
tjugo år sedan. Men det är inte bara teknologin som har ändrats. Vissa normer och regler har 
också ändrats under tiderna. Idag är det inte ok att kalla mörkhyade för negrar eller romaner 
för mannen eller siennare. [51] 

 
Skribenten glider in i en diskuterande stil omedelbart i inledningen. Ordvalet världsbild i uppgifts-
formuleringen inbjuder möjligtvis till en sådan allmän och diskuterande behandling av ämnet. Också 
avslutningen på texten visar hur skribenten formulerar sig inom essägenrens konventioner:  

Jag tycker att Tintin skall stå kvar i allas bokhyllor. Det är ett konkret exempel på utvecklingen 
och kulturskillnader. ”Hur ska en person som växer upp någonsin begripa hur världen har sett 
ut eller varför den borde se ut på något annat sätt om vi skulle sopa banan ren från historiska 
fördomar, sexism eller andra orättvisor?” skriver Susanna Varis i hennes blogg. Ja, en bra fråga. 
Allt skall inte censureras hela tiden. Det har händt otrevliga saker bak i tiderna och alla har rätt 
att veta om dem! Punkt och slut. [51] 

Vad man kan konstatera utgående från detta exempel och de övriga skribenternas texter är att uppgift 
MC2 inte inbjöd till en kritisk eller analytisk läsning. Den inbjöd däremot till en diskussion om ett 
synnerligen omfattande ämne, nämligen världsbilden i Tintin. Inget fel med det, men nu efterlystes 
någonting annat.

Abiturienternas synpunkter vittnar inte om några nämnvärda avvikelser, förutom att de ansåg att det 
fanns för mycket material för uppgiften. 

Tabell 6.4. Abiturienternas synpunkter på uppgift MC2 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.

6.3	Intryck	av	sanning	(Mumintroll)

Uppgifterna MD1 och MD2 avvek från den övergripande uppgiftstypen i kritisk läsförmåga, genom 
att de fokuserade på ett mer avgränsat material: endast en text.  Peter Mickwitz text Festligt med mu-
mintroll, som utgjorde materialet i uppgift MD1, ingår i samlingen Där bara diset återstår av paradiset 
(2007). I den kåseriartade satiren raljerar och förvränger Peter Mickwitz den allmänna bilden av mu-
mintrollen. Han beskriver dem som om de vore vilka ätbara djur som helst och redogör för hur man 
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tillreder troll och förbereder en festmåltid av dem. Även om resonemanget baserar sig på bilden av 
mumintrollet som en fantasifigur ger texten sken av att vara en fungerande och fullständigt tillförlitlig 
anvisning, d.v.s. fiktion förklädd till fakta.  

Uppgift MD1 var möjligen den minst lyckade uppgiften i testningen. Endast en abiturient valde 
att skriva den. Även om materialet inbjöd till en läsning om någonting så välbekant som mumintroll, 
berodde misslyckandet framför allt på att uppgiften inte var tillräckligt genomtänkt. Den var utfor-
mad som en fråga: 

MD1. Hur kan en författare skapa ett intryck av att det han skriver är sant? Stöd dig 
på materialet. 

Bryter man upp uppgiftsformuleringen får man två led: a) Hur kan en författare skapa ett intryck av 
att det han skriver är sant? och b) Stöd dig på materialet. I denna uppgift, där fokus var lagt på en be-
stämd text, var den obestämda materialhänvisningen en aning egendomlig och inte särskilt lyckad. 
Obestämdheten kom sig av utgångspunkten för testuppgifterna: att abiturienterna själva skulle finna 
den relevanta informationen. I denna uppgift framstår obestämdheten emellertid som misslyckad.     

Uppgiften hade konstruerats för att omfatta material som visar att sambandet mellan fiktion och fakta 
inte är entydigt: en fiktiv text kan innehålla drag som vanligtvis förknippas med saktexter, liksom 
saktexter kan innehålla fiktiva drag. Liksom i princip alla uppgifter i testningen var denna uppgift 
starkt förankrad i gymnasiekurs 2 Epik och medietexter (MO2) och i gymnasiekurs 6 Textens makt 
(MO6) i Grunderna för gymnasiets läroplan (LPG 2003: 34). Fokus låg på retorikens grundprinciper, 
argumentationsanalys, gränserna mellan fakta och fiktion och textens makt (LPG 2003: 34 och 36).

Trots att denna uppgift inte fungerade är det uppenbart att ett prov i kritisk läsförmåga kan 
innehålla ett likartat material där gränsen mellan fakta och fiktion inte är entydig. Tanken bak-
om uppgiften finns inbäddad i materialet: en text där fiktion och fakta smälter samman och bildar 
en enhet där fiktionen – liksom i t.ex. romaner med dokumentaristiska inslag – kan vara kopplad till 
fakta och ha sanningsanspråk. I uppgiftsformuleringen testades användningen av begreppet sanning 
eftersom det hänger ihop med frågan om informationens tillförlitlighet. Men det gäller att se upp med 
begreppen: sann information korresponderar lätt med tillförlitlig information. 

Den enda abiturient som valde att skriva denna uppgift, sammanfattade sin text under rubriken 
Festligt med retorik [44]. Skribenten har uppfattat poängen med den problematik som efterlystes 
i uppgiften, d.v.s. att tillförlitlighet hänger ihop med retorik. Abiturienten skriver: Vi kan lätt bli 
övertygade om något genom en text, och då har författaren använt sig av retoriska medel. [44] Skribenten 
försökte göra en argumentationsanalys av den fiktiva texten, och lyfte tydligt fram några drag som 
har som syfte att förstärka textens trovärdighet. Avslutningen på texten visar tydligt en förståelse av 
problematiken: 

Att vara allmänbildad och påläst minimerar riskerna för att bli lurad i media och i text. Detta 
innebär kritiskt tänkande och förmågan att ifrågasätta texten. Om jag inte känt till mumintrol-
let, skulle jag varit offer för textens makt. [44] 

 
Trots att skribenten definitivt är på rätt spår, bedömdes texten med poängtalet fyra. Uppgiften var i 
sista hand rätt svår, och det märktes att skribentens begreppsapparat inte räckte till. Även om denna 
uppgift inte gav önskat resultat i testningen, påminner den om att förhållandet mellan fakta och 
fiktion inte kan förbises i det kommande modersmålsprovet där den kritiska läsförmågan har 
sin plats. 
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6.4	Omdömen	på	webben	(Stephen	King)

Två av uppgifterna i testserie ME var kopplade till webbforumet där man kunde kommentera och 
recensera Stephen Kings roman Det (1987). I ljuset av testresultatet har den ena (ME1) av de två 
uppgifterna klassificerats som en lyckad uppgift, medan den andra (ME2), som behandlas här, har 
klassificerats som en mindre lyckad uppgift. Skillnaden är framför allt den att ME1 resulterade i mer 
koncentrerade texter och en god spridning i poängsättningen, medan ME2 resulterade i mer disku-
terande, essäartade texter. Spridningen i poängsättningen var förhållandevis god i båda två. Uppgift 
ME2, som alltså var den av de två som fungerade mindre väl, var formulerad på följande sätt:   

ME2. Är ett omdöme på ett webbforum pålitligt? Vilka omdömen skulle du själv an-
vända om du ska övertyga någon om att ”Det” är en bra bok?

Uppgiftsformuleringen skiljde sig från flera av de andra uppgifterna som testades genom sin tudel-
ning: a) Är ett omdöme på ett webbforum pålitligt? och b) Vilka omdömen skulle du själv använda om du 
ska övertyga någon om att ”Det” är en bra bok? Tudelningen var inte fullständigt genomtänkt. Möjligt-
vis hade det räckt med en av de två frågorna. 

Sammanlagt åtta skribenter valde att skriva uppgiften. I testserie ME var uppgiften den näst populäraste. 

Tabell 6.5. Basinformation om uppgift ME2. 

Skribenterna hade bl.a. satt följande rubriker på sina texter: Är webbforum pålitliga?, Förmågan att 
tolka och studera information, Webbforum pålitliga eller inte?, Åsikternas makt och Sätt att övertyga. 
Rubriksättningarna visar att denna uppgift hade fokus på informationens tillförlitlighet.  

Uppgiften var svår att bedöma eftersom den var formulerad på ett sätt som inbjöd skribenterna till 
en personlig, subjektiv hållning: Vilka omdömen skulle du själv använda om du ska övertyga någon om 
att ”Det” är en bra bok? Det personliga tilltalet, som sannolikt kan ha upplevts som aningen proble-
matiskt i textkompetensprovet där subjektivitet inte är det vanliga, gav omedelbar genklang i en del 
texter, exempelvis i följande inledning: 

Det händer allt oftare att jag klickar mig in på internetsidor för att läsa recensioner om böcker 
jag hört mycket om och funderar på att läsa. På internetsidan www.boksidan.net finner man 
förutom en kort förklaring på olika böckers handling, dess pärmbild och genre även mängder 
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av kommentarer som berör ifrågavarande bok. Boken ”Det” av Stephen King har dragit till 
sig tiotals kommentarer, både positiva och negativa. Frågan är dock om dessa kommentarer är 
pålitliga eller ej. [144] 

Skribenten fortsätter genom att plocka fram olika slag av omdömen från webbforumet och genom att 
föra ett resonemang om pålitligheten. Samma skribent besvarar uppgiftens andra led i följande stycke: 

Om jag skulle vara tvungen att övertyga någon om att ”Det” är en bra bok, skulle jag såklart 
först berätta vad jag själv tyckte om den och varför jag valde att läsa den. Jag skulle säkerligen 
även ta upp hur jag kommit i kontakt med boken och hur den var att läsa. Var det en svår läst 
bok eller en sådan som inte går att sluta läsa? Om jag fortfarande inte skulle ha övertygat per-
sonen skulle jag be den läsa kommentarerna på ett webbforum som t.ex. Boksidan.net för att se 
att jag inte är den enda som tycker den är läsvärd. Jag är säker på att den person jag övertygat i 
något skede skulle förstå att boken är bra. Sen handlar det ju bara om vilken sorts böcker denna 
person tycker om och om han/hon överhuvudtaget gillar att läsa rysare. [144]  

Bedömningen av de åtta texterna uppvisar en god spridning. Man kan mycket väl tänka sig att sprid-
ningen också med ett större sampel hade varit god. 

Figur 6C. Poängfördelningen i uppgift ME2. 

Summa summarum: Anledningen till att uppgiften klassificeras som mindre lyckad är framför 
allt dess hybridkaraktär i en gränszon mellan textkompetensprovet och essäprovet. Om det nu-
varande modersmålsprovet inte var indelat i två olika provtyper med separata anvisningar, vore 
detta inget problem. Hybriditeten – kombinationen av analys och diskussion – kunde mycket 
väl utnyttjas i ett kommande prov, men i textkompetensprovets nuvarande form får den inte 
plats. Men om den kommande reformen av modersmålsprovet luckrar upp gränsen mellan de 
två provformerna, kunde uppgift ME2 mycket väl passa in som en analytisk materialbaserad 
essäuppgift.  
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Abiturienternas synpunkter avviker inte från den allmänna linjen: 

Tabell 6.6. Abiturienternas synpunkter på uppgift ME2 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.
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7 Uppgifter med potential

Det är förhållandevis lätt att slå fast varför en uppgift fungerade utmärkt eller mycket dåligt i test-
ningen. Det är däremot betydligt svårare att försöka komma underfund med varför en uppgift fung-
erade medelmåttigt. En uppgift består av många element, men dess framgång beror också på externa 
faktorer som bl.a. har att göra med omständigheterna kring själva testtillfället. Berodde uppgiftens 
utfall på uppgiftsformuleringen? På materialet? Berodde det på uppgiften eller på abiturienternas 
färdigheter? På omständigheter i deras skoldag? Berodde det på en konflikt mellan det nuvarande text-
kompetensprovet och anvisningarna för testuppgiften? Eller berodde det helt enkelt på att testserien 
råkade innehålla andra uppgifter som var mer populära? Analysen av varje enskild testuppgift lämnar 
alltid många frågor obesvarade. 

Precis som uppgifterna MD3 och MD4 som var anknutna till webbplatser med information om Fin-
land är de tre uppgifterna som sammanfattas i detta kapitel varken helt lyckade eller helt misslyckade 
uppgifter. De är framför allt uppgifter med potential. Potentialen innebär att man genom rätt små 
ingrepp kunde förbättra uppgifterna. De tre uppgifterna – MA3, MC1 och ME3 – som presenteras i 
detta kapitel omfattar både element som fungerade mindre väl och element som fungerade väl. 

7.1	Enskilda	personers	upplevelser	(Sandy)

I testserie MA ingick tre uppgifter som alla inbjöd till olika vinklingar på nyhetsmaterialet om stor-
men Sandy som drabbade USA:s östkust i november 2012. Eftersom nyhetsmaterialet innehöll några 
artiklar där enskilda personers upplevelser av stormen skildrades, konstruerades en uppgift där denna 
specifika information stod i fokus. Uppgiften fick följande koncentrerade utformning:   

MA3. Vilken funktion har enskilda personers upplevelser i tidningarnas rapportering 
om Sandy?

 
Uppgiften är formulerad som en fråga. Frågan bär på en implicit förväntning: den önskade texten ska 
framstå som ett svar. Fokus låg på specifik information (personliga upplevelser) som del av den all-
männa informationen (stormen Sandy). Uppgiften lockade 15 skribenter som i genomsnitt behövde 
95 minuter för att bli färdiga.   

 



54 55

Tabell 7.1. Basinformation om uppgift MA3. 

Av de skribenter som uppgav sin tidsanvändning har ett förhållandevis stort antal meddelat att de 
hade för lite tid. Behovet av tid vittnar möjligtvis om att uppgiften var rätt krävande inom tidsramen 
90 minuter. Materialet var lockande och fokuseringen på de personliga upplevelserna skenbart enkel. 
För att komma åt en djupare nivå i resonemanget krävdes det mer än att man identifierade personliga 
upplevelser i nyhetsmaterialet. Börjar man reflektera över de personliga upplevelsernas funktion i de 
olika artiklarna på ett djupare plan, blir uppgiften betydligt mer krävande. 

Bland abiturienternas rubriksättningar återfinns flera rubriker som direkt antyder ett svar på frågan 
i uppgiften: Personliga upplevelsers funktion, Vikten av en intervju, Personrapporter viktiga i nyhetsför-
medlingen, Stormens publik berättar, Personliga berättelser ger katastrofen ett ansikte, Lägesrapport från 
andra sidan Atlanten, Nära förändrar perspektivet, Personliga upplevelser väcker läsarens känslor, Perso-
nerna bekräftar artikelns äkthet, Personliga upplevelser skapar samband och Behövs enskilda personers 
upplevelser i rapporter? 

Abiturienterna fann i regel den relevanta informationen, d.v.s. personliga upplevelser i fyra artiklar: 
Superstormen Sandy drar över USA:s östkust (Hbl-artikel), Bon Jovis hem förstört (Aftonbladet-notis), 
Sandy stoppade Elops hemresa från New York (Hbl/FNB-notis) och Österbottningar i New York berättar 
(Vbl-artikel). Man kan säga att detta – uppgiften att finna relevant information – utgjorde den lättare 
delen av uppgift MA3. Den svårare delen bestod av att kunna föra ett resonemang om vilken funk-
tion de personliga upplevelserna hade i mängden av information i hela materialet. Uppgiften inbjöd 
inte direkt till en kritisk läsning, utan snarare till en analytisk och refererande läsning. Vad man kan 
se är hur skribenterna läst igenom materialet, identifierat de enskilda personerna och försökt föra ett 
resonemang om de personliga upplevelsernas funktioner i de olika artiklarna. 

Det man kan önska sig mer av i abiturienternas texter var begreppslig precision och förmåga att se hur 
innehållet i olika artiklar styrs av de medier där artiklarna är publicerade. En stor utmaning för abitu-
rienterna var att förstå hur specifik information (t.ex. nyheten om att Jon Bon Jovis hem förstördes i 
stormen) fungerar som del i ett större sammanhang (t.ex. att nyheten publicerades i Aftonbladet och 
inte t.ex. i Hufvudstadsbladet). 

Avsaknaden av begreppslig precision gjorde att det ibland var mycket svårt att bedöma skillnader 
mellan texter vars poängtal infaller mellan 3 och 5. Skribenterna gjorde ofta liknande iakttagelser och 
kom med liknande tankar. Ibland är det bara ordvalen som skiljer resonemangen åt: medan en talade 



56 57

om närhet talar en annan om samband, medan en skriver om trovärdighet resonerade en annan om 
verklighet eller sanning. Flera skribenter konstaterade att de personliga upplevelserna skapar närhet 
till händelserna. De konstaterade även ofta att de personliga upplevelserna förstärker det emotionella 
och empatiska förhållandet mellan händelserna och läsaren. En skribent, som skrev under rubriken 
Personliga berättelser ger katastrofen ett ansikte, formulerade sig t.ex. så här:   

Att låta enskilda personer dela med sig av sina upplevelser av stormen Sandy gör att man som 
läsare påverkas på ett djupare plan. Katastrofen känns plötsligt inte så avlägsen, utan kryper 
direkt närmare läsaren. [15] 

Den vanligaste funktionen som abiturienterna ringar in är närhet. Skribenterna formulerar detta på 
olika sätt, och anknyter ofta närheten till känslomässiga upplevelser, som t.ex. i följande avsnitt: 

Tidningarnas rapporter om Sandy har berört allmänheten, men tack vare enskilda människors 
upplevelser och historier kan alla känna medkänsla och empati. [1] 

En annan skribent konstaterar angående Bon Jovis hem förstört i Aftonbladet:  

Genom att intervjua en kändis vill journalisten väcka intresse för notisen. I notisen får läsaren 
känslan av att stormen måste vara allvarlig då även en känd person drabbats av den. I denna 
notis fungerar Bon Jovi snarare som intresseväckare än som trovärdighetsskapare. [140]

Citatet visar att det ofta är de enskilda orden som kan ge en text ett mervärde. Här är det intresse-
väckare och trovärdighetsskapare som vittnar om en insiktsfull läsning. 

Bedömningen av en del av texterna i denna uppgift var problematisk eftersom testuppgiften inte var 
tillräckligt entydig för skribenterna. Liksom en del av alla de 16 uppgifterna som testades vittnar upp-
gift MA3 om en problematik som inte direkt hänger ihop med den enskilda uppgiften utan med den 
övergripande uppgiftstypen. Flera abiturienter har uppenbarligen, då de försökt ringa in de personliga 
upplevelsernas funktioner, varit osäkra om de ska skriva ett textkompetenssvar eller ett essäsvar. Det 
omfattande materialet inbjöd till ett mer omfattande svar. Det man kan fråga sig här är om en uppgift 
misslyckad om den inte ryms inom ramarna för textkompetensprovet? 

Figur 7B. Poängfördelningen i uppgift MA3. 
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Uppgiften fungerade trots allt hyfsat bra som en mätare av olika grader av kunskaper och färdigheter. 
De bedömda texterna har en spridning på 1–5 poäng. Om gymnasisterna hade övat mer på detta 
slag av uppgifter hade spridningen säkert sett annorlunda ut. Man kan dock konstatera att texterna 
tydligt vittnar om att abiturienternas har grundläggande färdigheter i medieläsning. 

Uppgiften aktualiserade samma problematik med motstridiga signaler som en del andra uppgifter i 
testningen. Den efterlyste inte en kritisk läsning, men överst på provpappret kunde skribenterna ändå 
läsa att det var fråga om en uppgift i kritisk läsförmåga. Texterna var svåra att bedöma eftersom skri-
benterna valde så olika förhållningssätt till materialet. En del skribenter var inte alls kritiska, medan 
t.ex. följande skribent tydligt valt en kritisk läsart: 

De personliga berättelserna knyter samman läsaren med händelserna i USA och skapar en realis-
tisk bild av händelseförloppet – effektivt i syfte att fånga personers uppmärksamhet – inte alltid 
tillförlitligt, dock. [15]

Trots att uppgiften inte explicit krävde fokus på informationens tillförlitlighet har också följande 
skribent valt att tangera den aspekten:

Med de föregående citaten i bakhuvudet kan förstås att alla inte hade det så allvarligt som medi-
erna vill påskina. Om läsaren vill ha en ordentlig och verklighetstrogen bild av händelsen, borde 
personberättelser som dessa läsas vid sidan om nyheterna och på så sätt få fylla sin rätta funktion. 
Medierna borde även de ta hänsyn till de som klarat sig lindrigare undan, även om lyckliga slut 
inte säljer lika bra som död och förintelse. [26]

Skribenten har valt att läsa materialet kritiskt, d.v.s. genomföra en uppgift i kritisk läsförmåga. Då 
blir resultatet ett annat än om skribenten hade valt att enbart stödja sig på det nuvarande textkom-
petensprovets kutymer. Testningen vittnar om en problematik där tre slags provkutymer spora-
diskt glider in i varandra: textkompetensprovet, essäprovet och uppgiften i kritisk läsförmåga. 
Inramningen påverkar innehållet, och kan styra läsningen, men även störa fokuseringen på den 
enskilda uppgiften.

Abiturienternas synpunkter vittnar bl.a. om att det fanns för mycket material för denna uppgift. 
Intressant nog upplevde de som skrev uppgift MA1 i samma testserie inte i lika hög grad att det 
fanns för mycket material för uppgiften. Det visar att, även om flera uppgifter är kopplade till ett och 
samma material, så har varje enskild uppgift en individuell koppling till materialet.      

 
Tabell 7.2. Abiturienternas synpunkter på uppgift MA3 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.
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7.2	Är	Tintin	rasistisk?	(Tintin)

Materialet om Tintin-debatten i testserie MC tilltalade många abiturienter och väckte positiva reak-
tioner hos några av deras modersmålslärare. I testserien förenades ett ungdomligt material – en serie-
figur – med en allvarlig diskussion: ämnet rasism. En lärare konstaterade att detta verkligen är mitt i 
prick på den aktuella samhällsdiskussionen. Uppgift MC1 var formulerad som en fråga:  

MC1. Är Tintin-böckerna rasistiska enligt materialet? 

I materialet ingick olika synpunkter på frågan. Det fanns både åsikter om att Tintin-böckerna är rasis-
tiska, som åsikter om att de inte är det. Eftersom uppgiften var formulerad som en fråga, förväntades 
implicit att texten skulle fungera som ett svar. Flera av rubrikerna fångade upp förväntningen: Tintin 
rasistisk?, Tintin – enbart svart humor?, Överdriven antirasism?, Tintin-böckerna kommer alltid att dela 
åsikter, Så rasistiska är Tintin-böckerna, Du blir vad du läser, Tintin är en superhjälte, Hergé, rasist eller 
jämlikhetskämpe?, Hur hantera rasism i barnlitteratur?. 

Uppgift MC1 var den mest populära i hela testningen. Hela 64 procent av de skribenter som tilldela-
des testserie MC valde denna uppgift. Populariteten avgör dock inte ensam om en uppgift var lyckad.  

Tabell 7.3. Basinformation om uppgift MC1. 

Tidsanvändningen – i medeltal 108 minuter – och förhållandevis många som meddelade att de haft 
för lite eller alldeles för lite tid åskådliggör möjligtvis var problemet med denna uppgift låg: Uppgiften 
gav sken av att vara entydig och lätt – den handlar ju om en seriefigur – men materialet var omfat-
tande och frågan i sista hand inte alls så enkel. Som exempel kan man lyfta fram följande inledning, 
som visar hur en skribent är tvungen att tackla problematiken på ett mer fundamentalt plan:  

För att diskutera om ett ämne är rasistiskt bör man först definiera begreppet. I dagens hårda 
samhällsklimat slänger folk ur sig ord som rasist väldigt obehindrat. Per definition är rasism en 
handling, eller ett uttalande som på ett eller annat sätt skymfar en etnisk grupp. Med denna de-
finition ämnar jag undersöka om de samlade verken om Tintin är rasistiska till sin natur. [123] 

Denna inledning åskådliggör ett problem som gäller hela uppgift MC1: uppgiften är skenbart enkel 
och klar, men eftersom problematiken och materialet trots allt var så omfattande, tenderade uppgiften 
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att ge upphov till diskuterande essäartade texter. Inom ramarna för textkompetensprovet är frågan om 
Tintins eventuella rasism alltför omfattande. Eftersom uppgiften gav upphov till mer diskuterande 
texter, var den också rätt svår att bedöma enligt textkompetensprovets kriterier. Den fungerade trots 
det väl som mätare av olika färdighetsgrader. Spridningen inföll mellan poängtalen 1 och 5.  

Figur 7B. Poängfördelningen i uppgift MC1. 

Abiturienternas synpunkter på uppgiften vittnar inte om något särskilt, förutom att de uppenbarligen 
upplevde att det fanns för mycket material för uppgiften: 

Tabell 7.4. Abiturienternas synpunkter på uppgift MC1 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.
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7.3	Allmänbildning?	(Bananannonser)

Uppgift ME3 avvek från de andra uppgifterna i testningen beträffande två aspekter. Dels var mate-
rialet mycket avgränsat, dels hade uppgiften en specifik betoning på allmänbildning. Materialet var 
avgränsat till två tidningsannonser från 1920-talet. Uppgiftsformuleringen var tudelad och följde 
samma schema som en del andra uppgifter i testningen, d.v.s. först en inledande allmän fråga: a) Vad 
berättar reklam om det historiska och kulturella sammanhang där den skapats? och sedan en precisering 
och hänvisning till materialet b) Utgå från reklambilderna för bananer. 

Det var tänkt att skribenterna skulle placera de två annonserna i ett historiskt och kulturellt sam-
manhang. Informationen var förtätad och laddad med betydelsebärande detaljer. Tanken var inte att 
skribenterna skulle komma med exakt information, årtal eller dylikt, utan snarare förankra annon-
sernas ledtrådar i ett historisk och kulturellt sammanhang där alldagliga ting som bananer och radio 
betraktades som nymodigheter. Annonserna innehöll talrika ledtrådar som skribenterna kunde ta 
fasta på, och de möjliggjorde tacksamma jämförelser mellan dagens värld och 1920-talet. 

Endast fem abiturienter valde att skriva uppgiften. Tidsmässigt fungerade uppgiften väl. Skribenterna 
satt i genomsnitt 98 minuter (spridningen 90–106 min.), och ingen uppgav att den hade haft för lite 
tid. 
 

Tabell 7.5. Basinformation om uppgift ME3. 

Eftersom de flesta abiturienter som fick testserie ME valde någondera av de två uppgifterna (ME1 
och ME2) om webbforumet om Stephen Kings roman Det, var det mycket få som valde att fokusera 
på bananannonserna. Medan uppgifterna MD3 och MD4 med webbmaterial om Finland visade 
sig vara ett alltför bekant material, visade sig bananmaterialet i denna uppgift vara alltför marginellt 
och specifikt. Det är på sitt sätt intressant eftersom bananer och reklam ju i allra högsta grad utgör 
någonting alldagligt.

Skribenternas texter åskådliggör en mängd mer eller mindre träffande iakttagelser och slutsatser. Rub-
rikerna fångar upp problematiken och vittnar indirekt om att det är förhållandevis goda skribenter 
som valt denna uppgift: Indirekta normer, Vad berättar reklam om det kulturella och historiska sam-
manhang där den skapats?, Förhållningssättet till människor av annan kultur, Blick i den bananformade 
spegeln, Sofistikerat och modernt och Vår tid speglas i reklamen.   
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Figur 7C. Poängfördelningen i uppgift ME3.

Eftersom endast fem abiturienter valde uppgiften, är det omöjligt att dra slutsatser om vare sig hur 
uppgiften fungerade eller om abiturienternas färdigheter i att analysera gamla annonser. Man kan 
trots det se hur några skribenter närmar sig den knappa informationen i de gamla reklambilderna på 
ett rätt avancerat sätt. Följande textavsnitt visar t.ex. hur en skribent försöker ringa in dolda värde-
ringar i reklambilderna:  

Eftersom reklamen strävar efter att sälja använder de sig ofta av sådana värderingar och normer 
som majoriteten i samhället värdesätter. Därför kan man rätt så långt se vilka dessa värderingar 
och normer är. [111]

Samma skribent konstaterar senare i sin text: 

Det är dock inte helt lätt att utifrån en reklam avgöra hur samhälle ser ut, eftersom det kan 
förekomma bland annat ironi och propaganda. [111]

I en uppgift där kritisk läsförmåga efterlyses, är det uttryckligen detta slag av iakttagelser och 
begreppsanvändning som efterlyses, d.v.s. förmåga att göra träffande iakttagelser, förmåga att 
uppfatta när informationen eventuellt inte är fullt tillförlitlig och dessutom kännedom om de 
termer som används i sådana sammanhang, t.ex. ironi och propaganda. Skribenterna har i all-
mänhet en förmåga att bedöma hur tillförlitlig information i reklam är. En skribent konstaterar: 
Liksom alla reklamer och reklamtexter är denna reklam överdriven och förskönad. [141]

Det går inte att avgöra om denna uppgift fungerade som en mätare på allmänbildning. Vad man ändå 
kan säga är att uppgiften definitivt gjorde det möjligt för skribenterna att visa vad de kan och vad det 
vet. När en skribent avslutar sin text i följande konstaterande, är det uppenbart att konstaterandet 
vittnar om allmänbildning: Bananen hade flyttat från de forna kolonierna in till det svenska finrummet. 
[125] Samtidigt är det uttryckligen i detta slag av glidningar utanför innehållet för modersmål 
och litteratur och in i andra specifika ämnesområden som ett problem med att mäta allmän-
bildning uppstår. Skribenterna kan ställas inför orättvisa situationer då t.ex. den som råkar ha 
specifik kunskap om ett visst ämne gynnas.   

Denna uppgift visade att det är en svår konst att konstruera uppgifter som bygger på mycket av-
gränsad och komprimerad information. Förtätningen av information innebär en extrem vinkling 
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och avgränsning av information, som kan vara problematisk om den sätter skribenterna i en mycket 
ojämlik ställning. Om den ena ytterligheten är att skribenterna får mycket material och den an-
dra att de får lite material, så är det uppenbart att båda ytterligheterna medför både möjligheter 
och begränsningar. Då informationsmängden är liten finns risken att uppgiften favoriserar de 
skribenter som råkar känna till ämnet. 

Bland lärarna väckte denna bananuppgift en del kritiska reaktioner. Kritiken berodde bl.a. på att banan-
annonserna inte var försedda med årtal. Några lärare hade fastnat för verbformen äro i den ena reklamen:  

Att kunna placera den första reklambilden i en kontext, gällande tiden utifrån språkhistorien 
gällande ”äro”, anser jag vara överkurs och förstår inte varför årtalet inte kunde anges.  

En annan lärare i samma skola hade reagerat på samma detalj: 

ME3 var ett material som kändes roligt att arbeta med men där det saknas uppgift om till-
komstår. Det är att begära mycket av abiturienternas kunskaper och allmänbildning att de ska 
förstå vilken epok dammodet såg ut som i bananreklamen eller inse att ”ÄRO” visar att plural-
ändelserna på verb gör att reklamen tillkommit innan verben förenklades. Och när förenklades 
de? Vi tycker att det borde ha utskrivits tillkomstår eller årtionde. Med sådan ledtråd hade det 
kanske varit lättare att greppa historisk kontext. / Vårt intryck vid läsning av provsvar är att 
abiturienterna i allmänhet inte beaktat texters form särskilt väl, trots att det skulle ha fördjupat 
deras analys. Den kunskapen BORDE ha funnits hos alla, t.ex. hur en reklambild är uppbyggd 
(i vår tid). Vi har då tänkt att det kan ligga i uppgiftsformuleringen, som alltid är känslig för 
störningar. Men vi kan inte sätta fingret på var i uppgiftsformuleringen felet i så fall ligger utan 
tror att det är rutan med allmän information som stör (ska jag skriva textkompetens eller es-
sätyp? Vilken slags kunskap ska jag visa prov på?)

Modersmålslärarnas kommentarer fångar upp en central problematik som inte bara gäller den 
enskilda uppgiften om bananannonserna utan grundidén bakom alla uppgifter i testningen. 
Tanken bakom uppgiften i kritisk läsförmåga var att ge skribenterna förhållandevis knapphän-
diga anvisningar och i stället uppmana dem att söka relevant information på egen hand. I ljuset 
av modersmålslärarens kritiska kommentar om bananuppgiften, kan man fråga sig om det inte i 
vissa av uppgifterna hade varit berättigat att ge lite tilläggsinformation, t.ex. ett årtal eller annan 
information om kontexten? Inte minst med tanke på att svaren på uppgifterna kunde ha blivit 
bättre på det sättet.

Abiturienternas synpunkter uppvisar inga nämnvärda avvikelser och återspeglar tydligt uppgiftens utfall:   

 
Tabell 7.6. Abiturienternas synpunkter på uppgift ME3 i förhållande till medeltalet för alla uppgifter. 
Skalan: 1 = helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = osäker, 4 = delvis av annan åsikt, 5 = helt 
av annan åsikt.
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8 Lärarnas synpunkter 

Modersmålslärarna i de sex gymnasierna som deltog i testningen fyllde i en enkät i samband med 
testningen. Enkäten innehöll såväl flervalsfrågor som öppna frågor. Eftersom samplet var så begränsat 
och endast sju lärare besvarade enkäten kan man säga att svaren är riktgivande, men inte nödvändigt-
vis representativa och entydiga beträffande helhetsbilden. Svaren innefattar också en del obemärkt 
variation som har att göra med det faktum att alla lärare inte besvarade frågorna med utgångspunkt 
i samma testuppgifter. Bland svaren finns det emellertid en rad återkommande synpunkter som bör 
lyftas fram. Det var framför allt följande åsikter: 

 • provanvisningarna måste vara entydiga

 • gränsen mellan essäprovet och textkompetensprovet måste vara tydlig 

 • detta slag av uppgifter kräver mer tid 

 • det får inte bli för svårt att bedöma de nya uppgifterna 

 • det är svårt att mäta allmänbildning i ett modersmålsprov

 • fokus på informationens tillförlitlighet är viktigt i dagens värld

 • webbmaterial berikar det nuvarande textkompetensprovet 

 • skönlitteraturens roll i modersmålsprovet får inte hotas. 

Lärarna hade också synpunkter på vissa av de enskilda testuppgifterna. En del av synpunkterna finns 
återgivna i samband med behandlingen av de enskilda uppgifterna i denna rapport. 

Av flervalsfrågorna bestod 13 stycken av påståenden som lärarna skulle besvara på skalan: 1=helt av 
samma åsikt, 2= delvis av samma åsikt, 3=osäker, 4= delvis av samma åsikt och 5=helt av annan åsikt. 
Eftersom de 13 figurerna som följer inte kommenteras utförligt, kommenteras de kort här. Man kan 
överlag säga att modersmålslärarna förhöll sig förhållandevis positiva till de uppgifter som testa-
des. Variationen bland svaren beror till en del på att alla skolor inte hade samma testuppgifter. Endast 
ett par lärare kommenterade hur väl bedömningskriterierna för textkompetensprovet fungerade vid 
bedömningen av uppgifterna. Lärarna ansåg generellt att uppgifterna var lämpligt utmanande för abi-
turienterna, att de var intressanta och att de berikar det nuvarande textkompetensprovet. Mer blan-
dade och tveksamma åsikter fanns det t.ex. beträffande frågan om hur förankrade uppgifterna 
är i läroböckerna och särskilt i grunderna för läroplanen.      
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Figur 8A. Uppgifterna kändes lämpligt utmanande för eleverna. (N=7)

 

Figur 8B. Uppgifterna var intressanta. (N=7)
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Figur 8C. Uppgifterna gav tillräckligt stöd för formuleringen av ett svar. (N=6)

Figur 8D. Materialet gav tillräckligt stöd för formuleringen av ett svar. (N=6)
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Figur 8E. Uppgifterna förutsatte färdigheter som inte hittills betonats i modersmålsundervisningen. 
(N=7)

 

 
Figur 8F. Uppgifterna förutsatte färdigheter som inte betonats i det vanliga textkompetensprovet. (N=7)
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Figur 8G. Läroböckerna ger stöd för detta slag av uppgifter. (N=7)

 

 
Figur 8H. Uppgifterna har stöd i läroplanen. (N=7)
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Figur 8I. Det kommer att bli svårt att bedöma detta slag av uppgifter. (N=7)

 

Figur 8J. Lärarna behöver fortbildning då det nya provet lanseras. (N=7)
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Figur 8K. De nya uppgiftstyperna berikar textkompetensprovet. (N=7)

 

 
Figur 8L. Uppgifterna gav möjlighet att tillämpa kunskaper och färdigheter som vi tagit upp i undervis-
ningen. (N=7)
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Figur 8M. Uppgifterna hjälper mig att utveckla min undervisning. (N=7)

Bland modersmålslärarnas kommentarer på de öppna frågorna finns bl.a. följande synpunkter, som på 
ett tydligt sätt åskådliggör både möjligheter och begränsningar som framgick i testningen:  

Det man kan ha saknat i textkompetensprovet är informationssökning och källkritiskt inriktade 
frågor. Nu kom ju sådana och de var intressanta (materialet MA1–3, ME1–3), så åtminstone 
den luckan verkar kunna fyllas ut.  

De allmänna instruktionerna i försöksprovet förvirrade gymnasister i vissa fall: ”framgå vilket 
material du använt och vilka egna kunskaper du tillämpat…” Gymnasisternas reaktion var i 
flera fall att detta liknar essäprov – vad är det riktigt för provtyp vi ska skriva? 

Några skribenter upplevde tydligen att de fick tidsnöd, d.v.s. att materialet är för omfattande, 
men de flesta hann inom de 90 minuter som rekommenderats som minimum.  

Det är viktigt att provet också i fortsättningsvis tvingar gymnasisterna att vara aktiva och fak-
tiskt ta sig an kurserna i modersmål, att vi inte går till en sådan ”allmänbildning” som innebär 
att man sitter av kurserna och sedan går upp i prov där man kommer lätt undan vad själva 
modersmålsämnet beträffar. Sedan textkompetensprovet infördes har ämnet blivit roligare, kurs-
innehållet känts mer relevant. Det är värt att bevara. Liksom kunskap om genrer och vad olika 
typer av texter kräver av avsändaren. Vi märkte att det i abinas utvärdering ofta kryssats för 
att man inte hade nytta av det man lärt sig i kurserna. Men provet BÖR kopplas till kurserna. 
Annars är vi tillbaka i ett läge där ämnet är utan mål och mening. 

Mitt intryck är att det går lätt att bedöma provsvaren med de förnyade kriterierna. Men min 
tid till att i verkligheten bedöma svaren var för kort. 

Många kom till provsituationen stressade, trötta och håglösa men efteråt tyckte de att det varit 
bra att delta, att materialet var intressant, rent av utmärkt tyckte många. Det var skönt att man 
behövde besvara bara en uppgift, ansåg också många. Några klagade att de inte hann med allt 
material men mitt intryck är alltså att de flesta gillade provet. 
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Jag anser att testbatteriet var mångsidigt och bra. Texterna intressanta och lättlästa. Mestadels 
hade skribenterna uppfattat vad de skulle göra i uppgifterna och flera påpekade att det var ”ett 
textkompetensprov som kändes bekant”.  

Materialet till uppgifterna är gediget, vilket kan orsaka stress för långsamma läsare. Tidpunkten 
för testningen inte lämplig eftersom den kan orsaka stress inför det kommande provet (8.2.2013) 
för skribenterna. 

Modersmålslärarnas kommentarer är synnerligen viktiga med tanke på det fortsatta utveck-
lingsarbetet. Reaktionerna åskådliggör inte minst de fundamentala begränsningarna och möj-
ligheterna för modersmålsprovet. 
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9 Abiturienternas synpunkter

Liksom modersmålslärarna fyllde också abiturienterna i en enkät om testuppgifterna och reformen 
av modersmålsprovet. Sammanlagt skickades 213 texter och 211 ifyllda enkäter in. Enkäterna ger en 
förhållandevis tydlig bild av abiturienternas synpunkter både på enskilda uppgifter och på reformen 
överlag. Enkäten innehöll en liten brist, som dock inte påverkar det övergripande resultatet, men som 
t.ex. kan synas i resultatet för enskilda uppgifter. Blanketten var tvåsidig, och det visade sig att en del 
av abiturienterna fyllt i den första sidan utförligare än den andra sidan. På den andra sidan fanns bl.a. 
frågor om tidsanvändningen och reformen överlag. På frågorna om tidsanvändningen svarade 143 
abiturienter, vilket visar att svarsprocenten var lägre för enkätens andra sida.   

Eftersom den uppgift i kritisk läsförmåga som testades omfattar en stor materialmängd och förutsät-
ter en viss snabbhet i att avgöra vad som är relevant information, blir frågan om behovet av tid för 
att kunna genomföra uppgiften särskilt viktig. Största delen av abiturienterna hade 90 minuter på sig 
att göra testuppgiften. I de flesta skolorna förefaller de som behövde mera tid att ha fått möjlighet att 
sitta längre. Tidsanvändningen varierade från uppgift till uppgift, men generellt sett har majoriteten 
(59 %) av abiturienterna upplevt att de hade lagom med tid. Andelen abiturienter som antingen 
uppgav att de hade för lite eller alldeles för lite tid uppgick till sammanlagt 37 procent. Med tanke på 
det kommande utvecklingsarbetet är det viktigt att ta hänsyn till de skribenter som kan tänkas 
behöva mer tid. Det finns alltså gränser för hur omfattande materialmängden kan vara i en en-
skild uppgift i modersmålsprovet.      
  
Det fanns stor variation i tidsanvändningen mellan de enskilda uppgifterna. Varken sådana uppgifter 
som gick att genomföra snabbt eller sådana som krävde alltför mycket tid, kan anses vara lyckade. De 
flesta skribenterna använde av allt att döma ungefär 90 minuter för att göra uppgiften. Men det är 
omöjligt att ange ett exakt medelvärde för tidsanvändningen eftersom frågorna om tidsanvändningen 
fanns på enkätens andra sida, som alla skribenter inte noterat. Medan 213 skribenter skrev texter, var 
antalet abiturienter som besvarade frågan om behovet av tid 143. Dessa abiturienters svar på frågan 
om tidsbehovet fördelade sig enligt följande:   

Figur 9A. Tidsbehovet enligt abiturienterna.(N=143)
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Över hälften av de 143 abiturienterna ansåg att de hade lagom med tid för att besvara uppgiften. 
Testsituationen, där abiturienterna plötsligt ställs inför en helt ny uppgiftstyp, påverkade givetvis re-
sultatet. Om abiturienterna hade övat på detta slag av uppgifter under sina gymnasiestudier hade 
resultatet i hela testningen utan tvekan sett annorlunda ut. Beträffande tidsanvändningen i figuren 
ovan är det också viktigt att komma ihåg att de 143 abiturienterna inte skrev samma uppgift. De mer 
exakta tidsangivelserna för de enskilda uppgifterna finns nämnda i samband med behandlingen av de 
enskilda uppgifterna i denna rapport.  
 
Av alla 213 abiturienter som deltog i testningen besvarade 86 följande allmänt utformade öppna fråga:  

Textkompetensprovet ska utvecklas till ett prov som mäter allmänbildningen och för-
mågan att hantera information och bedöma informationens tillförlitlighet. Har du 
synpunkter på det här? 

En klar majoritet av abiturienterna ansåg att reformen av modersmålsprovet innebär en förändring till 
det bättre. Bland de positiva omdömena fanns t.ex. följande åsikter:

Jag tycker att det är väldigt bra att modersmålsprovet utvecklas! Speciellt textkompetensprovet. 
Det är de viktigaste sakerna ni tar fram, tycker jag, allmänbildning och källkritik.  

Jag tycker att det är bra, eftersom vi lever i en digitaliserad värld var information finns i överflöd. 
Detta är ett sätt att öva på att kunna hantera, hitta och använda nödvändig information. 

En bra idé. Det är viktigt att mäta allmänbildningen. Dock tror jag att ett prov där man ska 
mäta allmänbildningen borde vara ett prov som ställer frågor om olika ämnen.  

Det fanns talrika positiva omdömen bland abiturienternas svar, men med tanke på det fortsatta ut-
vecklingsarbetet är det viktigt att lyfta fram de kritiska rösterna. Bland de entydigt kritiska synpunk-
terna, som till antalet var färre än tio, fanns bl.a. följande synpunkter:   

Jag anser att det har varit bra och utmanande hittills och förstår inte riktigt vitsen i att ändra 
på det. 

Efter att jag har fått ett smakprov på vad det nya går ut på kan jag ärligt konstatera att jag 
gillade det gamla bättre. Det var svårt att förstå hur man skall gå till väga och det överflödiga 
materialet förvirrade mig.  

Jag tycker att det är onödigt att den mäter allmänbildning.  

Använd helst inte bloggtexter, sämre språk. Vad hände med dikter/noveller? 

Ett prov med större valmöjligheter skulle uppskattas. Ett prov som styr in skribenten på ett ämne 
tror jag tar bort möjligheten till varierande och passionerade svar.

Ta reda på vad som intresserar folket. Vissa kan inte litteratur varför pina dem? Frågor om vårt 
land och viktiga saker som folk ”måste” kunna analysera en dikt/novell drar ner på vitsordet för 
de som inte kan tolka såna texter. Gör som folket vill!

Detta skulle kanske innebära att gränserna mellan essäprovet och textkompetens skulle suddas ut 
ytterligare. Kanske essäprovet då borde ändras? 

Abiturienterna förhöll sig generellt positiva till målen att bedöma informationens tillförlitlighet och 
förmågan att hantera information, men begreppet allmänbildning väckte starka – ofta insiktsfulla 
reaktioner – både för och emot: 



74 75

Är det allmänbildning om alla uppgifter handlar om samma sak? 

Tycker att man kan mäta allmänbildningen på någo annat sätt än att skriva och läsa långa 
texter, skulle ge en bättre chans för den med läs och skrivsvårigheter.  

Det att man skall mäta allmänbildningen verkar intressant, men ändå konstigt. För att hur kan 
man mäta det på detta sätt?

Tillförlitlighet är ju bra, men lär ju sig en hel del annat i skolan som man inte skulle behöva om 
proven såg ut så här. Sen har personer med kunskaper i ämnet mycket större nytta av den och 
klara sig bättre än någon som inte har lika bra kunskap i ämnet.  

Begreppet allmänbildning visade sig vara den gemensamma nämnaren, som väckte kritiska reaktio-
ner både bland abiturienterna och modersmålslärarna. Det var samtidigt uppenbart att det fanns 
en inre motstridighet i själva testningen: å ena sidan fanns en betoning på allmänbildning och 
allmänna färdigheter och å andra sidan ingick enskilda testuppgifter som var rätt snäva beträf-
fande t.ex. tematik och material.     
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10 Sammanfattning och utvecklingsförslag

Det utvecklingsarbete som beskrivs i denna rapport ska betraktas som en mellanetapp på vägen 
från det nuvarande modersmålsprovet till ett nytt modersmålsprov i elektroniskt format. Det 
nya provet skrivs första gången hösten 2018. Utvecklingsarbetet bottnade i regeringsprogrammet 
för Jyrki Katainens regering (26.6.2011), där det konstateras att det andra modersmålsprovet i student-
examen ska utvecklas till ett prov som mäter graden av allmänbildning och färdigheterna att behandla 
information och bedöma dess tillförlitlighet (Regeringsprogrammet, 2011, s. 37). Enligt den till-
tänkta tidtabellen var det ursprungligen meningen att det nya modersmålsprovet skulle skrivas första 
gången år 2015. Efter kritik mot den strama tidtabellen justerades tidtabellen till år 2016, men den 
kopplades senare ihop med digitaliseringen av studentexamen och då fastslogs hösten 2018. Samtidigt 
justerades uppdraget så att uppdraget att mäta graden allmänbildningen, som var den besvärligaste 
delen i reformen, inte skulle axlas av modersmålsprovet, utan utredas och utvecklas separat. Allmän-
bildningen fick således en underordnad roll i denna provreform. 

Man kan konstatera att om det hade varit känt att utvecklingsarbetet inte ska sikta på ett moders-
målsprov som lanseras hösten 2016 i pappersformat, utan på ett modersmålsprov som lanseras hösten 
2018 i elektroniskt format, hade riktlinjerna för utvecklingsarbetet sett annorlunda ut. Utvecklings-
gruppen tog hänsyn till digitaliseringen, men inte till den grad som kännedomen om den nya tidta-
bellen hade gett vid handen.     

Som svar på regeringsuppdraget och den strama tidsramen valde utvecklingsgruppen för mo-
dersmålsprovet att inte utveckla ett helt nytt modersmålsprov utan enbart nya uppgifter som 
skulle kunna införlivas i det nuvarande textkompetensprovet. I föreskrifterna för textkompetens-
provet står följande: I provet i textkompetens bedöms examinandens kritiska och kulturella läsförmåga. 
Med textkompetens avses examinandens förmåga att analysera, tolka, bedöma, tillgodogöra sig och produce-
ra olika texter utifrån deras syfte, uttrycksmedel och kontext. (Föreskrifterna, 2012, s. 2). Vid planeringen 
tog utvecklingsgruppen hänsyn till såväl regeringsuppdraget med dess betoning på allmänbildning, 
förmågan att behandla information, förmågan att avgöra om informationen är tillförlitlig som till 
läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen och lagstiftningen kring studentexamen, gymnasieut-
bildningen och föreskrifterna för modersmålsprovet. 

Det utvecklingsarbete som gjordes under vinterhalvåret 2012–2013 gick huvudsakligen ut på en test-
ning och en analys av tänkbara nya provuppgifter. Sammanlagt utvecklades 16 svenskspråkiga och 
15 finskspråkiga uppgifter inom ramarna för testningen. Uppgifterna testades i 6 svenskspråkiga och 
9 finskspråkiga gymnasier. Gymnasierna var av olika storlekar, belägna i olika slags kommuner och i 
olika delar av landet. 

De nya uppgifterna som utvecklades hade en betoning på kritisk läsförmåga. Tanken bakom de 
flesta av uppgifterna var en situation där examinanden på ett mer självständigt sätt än i det nuvarande 
modersmålsprovet ställs inför olika slags information och ska ögna igenom ett mer komplext material 
samt avgöra vad som är relevant och tillförlitlig information med tanke på uppgiften. Uppgifterna 
hade en betoning på processer som att identifiera, avgöra, se samband och sammanhang, granska, 
bedöma, analysera, generalisera och tillämpa. Det gällde också att t.ex. kunna identifiera falsk, vilsele-
dande, icke-relevant information, eller t.ex. sakliga, informativa, kommersiella, manipulativa, under-
hållande eller ideologiska aspekter i informationen. Uppgifterna testade också skribenternas förmåga 
att kombinera information från olika källor och bygga upp en koncentrerad helhet av relevant infor-
mation. 
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Sammanlagt 16 svenskspråkiga uppgifter testades vid årsskiftet 2012 – 2013. Av dessa uppgifter 
var det i synnerhet 3 uppgifter som utmärkte sig som särskilt lyckade. Det var uppgifterna MB2, ME1 
och MA1: 

MB2. Läs texterna om energidrycker. Vilken text eller vilka texter är minst pålitlig som 
informationskälla? Motivera. 

ME1. Kan man avgöra hur bra en bok är utifrån omdömen på ett webbforum? Stöd 
dig på materialet.

MA1. Välj tre av artiklarna om stormen Sandy och rangordna dem i viktighetsordning 
utifrån den information de tar upp. Argumentera för dina val. 

Den förstnämnda uppgiften har en särskild tonvikt på informationens tillförlitlighet, den andra på 
kritisk analys, och den tredje på informationens värde. Uppgifterna förutsatte väl motiverade svar. 
Informationen i uppgifterna kunde t.ex. vara kommersiellt, ideologiskt, subjektivt eller objektivt 
präglad. Samtliga tre lyckade uppgifter inbjöd till en målmedveten arbetsprocess snarare än ett 
sökande efter ett korrekt svar. Det handlade t.ex. om att avgöra, koppla ihop, se sammanhang, 
bedöma, granska kritiskt, argumentera, tillämpa och presentera.       

Utöver de lyckade uppgifterna frambringade testningen flera potentiella uppgifter och visade 
överlag både möjligheter och begränsningar med olika slag av uppgiftsformuleringar och ma-
terial. Kriterier för de lyckade uppgifterna var bl.a. följande: att uppgiften har en betoning på in-
formation, antingen förmågan att behandla information eller förmågan att bedöma informationens 
tillförlitlighet, att uppgiften mäter och särskiljer olika grader av kunskaper och färdigheter, att upp-
giften skiljer sig tydligt från de traditionella textkompetensuppgifterna, att uppgiften fungerar inom 
ramarna för det nuvarande modersmålsprovet, och att uppgiften ger upphov till texter som är förhål-
landevis oproblematiska att bedöma. 

Testningen resulterade också i flera nyttiga misslyckanden. Regeringsuppdragets tre tyngdpunkter 
– informationshantering, bedömning av informationens tillförlitlighet och allmänbildning – ledde till 
att en del av uppgifterna var alltför mångfacetterade och ofokuserade. Uppgifter som förutsatte fär-
digheter i att göra snabba generaliseringar utgående från en stor och heterogen materialmängd kunde 
leda till ofokuserade och ostrukturerade svar. En del uppgifter inbjöd inte till tillräckligt systematiska 
lässtrategier, vilket märktes i slumpmässiga observationer av relevant och tillförlitlig information. En 
del uppgifter var inte tillräckligt väl formulerade och resulterade i ovisshet om vad man egentligen 
skulle göra. Läsningen blev sporadiskt ytligare än i det nuvarande textkompetensprovet p.g.a. den 
stora materialmängden. Under testningen upptäcktes också en rad andra brister som bl.a. hade att 
göra med icke-ändamålsenligt material för de enskilda uppgifterna, behovet av tid och svårigheten att 
bedöma vissa texter.  

En annan del av uppdraget som tydligt skapade problem i testningen var kopplingen till all-
mänbildningen och frågan om vad allmänbildning egentligen är i dagens samhälle. I testningen 
kopplades allmänbildningen ihop med uppgifterna genom en förankring i de s.k. temaområdena som 
utgör allmänna mål för gymnasieutbildningen i läroplansgrunderna från år 2003. Denna betoning på 
olika slags kunskapsprofiler ledde bl.a. till att en del av uppgifterna (särskilt de finskspråkiga uppgif-
terna) som testades kom att hamna väldigt nära vissa realämnen. Detta skapade en orättvis situation 
där en del abiturienter gynnades. Därför är det viktigt att ett modersmålsprov fokuserar på särskilda 
kulturella kompetenser, snarare än enskilda kunskapsområden som har en svag anknytning till läro-
ämnet modersmål och litteratur.  
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I ljuset av de uppgifter som fungerade väl i testningen kan man säga att uppgiften i kritisk 
läsförmåga fungerade bra och att den kan bearbetas, anpassas och införlivas i ett kommande 
elektroniskt modersmålsprov. Det är samtidigt viktigt att påpeka att uppgiften rubbar den nuva-
rande provstrukturen genom att den är mer omfattande än de nuvarande uppgifterna i textkompe-
tensprovet. De problem som framkom i testningen, t.ex. beträffande enskilda uppgifter och mängden 
material, bör tas som en lärdom inför det fortsatta utvecklingsarbetet. För närvarande finns det ingen 
fastställd vision av hur det kommande modersmålsprovet kommer att se ut. Samtidigt som det är vik-
tigt att den noggranna och fördjupade textanalysen som ingår i det nuvarande textkompetensprovet 
bevaras, visar testningen av de nya uppgifterna att det kommande modersmålsprovet mycket väl kan 
inrymma en uppgift i kritisk läsförmåga.  

Utvecklingsförslag

Det digitala provets möjligheter

Digitaliseringen av provet skapar helt nya möjligheter att konstruera en tidsenlig och ändamålsenlig 
miljö för uppgifter som mäter den kritiska läsförmågan. Den digitala miljön skapar bl.a. möjlighet 
att utvidga både mängden material och arten av material. Då provet flyttar in i datorerna blir det 
ofrånkomligt mer multimodalt till sin natur. Nya konstellationer av ord, bild, ljud, rörliga bilder o.s.v. 
kommer att prägla hela studentexamen. Samtidigt som digitaliseringen kan framstå som en källa till 
oanade möjligheter, bör man också reflektera över vissa gränsdragningar i den nya provmiljön. Upp-
gifterna i kritisk läsförmåga bör förankras i ett material som är lämpligt omfattande och på samma 
gång både någorlunda enhetligt och tillräckligt heterogent. Behovet av tid för de enskilda uppgifterna 
hänger ihop både med materialmängden och uppgifternas utformning. I fråga om det kommande 
modersmålsprovets upplägg, ska man också komma ihåg att den ökade informationsmängden och 
den implicita uppmaningen att ögna och läsa relativt snabbt kan skapa svårigheter för examinander 
som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter. I och med att informationsmängden för de enskilda uppgif-
terna ökar är det också viktigt att uppgifterna inte blir för komplicerade att bedöma. 

Provhelheten 

Det är uppenbart att åtminstone följande delar av det nuvarande modersmålsprovet borde justeras 
eller utvecklas då det nya provet utvecklas: provets upplägg, uppgifterna, materialet, anvisningarna, 
föreskrifterna för provet och bedömningskriterierna. Den nuvarande provformen har i sin helhet en 
stark betoning på skrivförmågan. Därför kunde den nya uppgiften i kritisk läsförmåga och dess be-
dömningskriterier möjligtvis utvecklas så att betoningen på läsförmågan förstärks. 

I testningen ingick en rad hybridartade uppgifter som resulterade i texter som både hade drag av 
textkompetenssvar och essäsvar. Dessa uppgifter aktualiserar en rad frågor om både det nuvarande 
modersmålsprovet och det kommande. Är den nuvarande tudelningen i två slags provformer (med 
strikt åtskilda svarstyper) fungerande i sin nuvarande form? Ska provet fortsättningsvis vara indelat 
i åtskilda prov och provdagar? Ska provet enbart innehålla valbara uppgifter? Vilken tyngd ska den 
kritiska läsförmågan ha i det kommande provet? Finns det risk att övriga områden – t.ex. skönlitte-
raturen – trängs undan? Hur ska modersmålsprovets begränsade utrymme utnyttjas på ett klokt sätt? 
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De enskilda uppgifterna 

Risken att skönlitteraturen får en underordnad roll i det kommande modersmålsprovet oroade en del 
av lärarna. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det därför viktigt att se till att skönlitteraturens ställ-
ning inte försvagas, och att det nya provet inte leder till att gymnasiestuderandenas kunskaper och 
färdigheter försnävas. Uppgiften i kritisk läsförmåga utgör endast en uppgift i den kommande prov-
helheten, och faktum är att skönlitteraturen mycket väl passar in i den också, t.ex. genom material 
som har en anknytning till fakta och fiktion, narrativitet, satir, ironi o.s.v. 

En del av de uppgifter som testades i samband med utvecklingsarbetet fungerade inte tillräckligt väl 
på grund av att de inte hade en entydig tyngdpunkt, utan försökte fånga upp flera aspekter på en och 
samma gång. Det var tydligt att uppgifter som t.ex. hade en betoning både på informationsbehand-
ling, källkritik och tillämpning av information varken fungerade ändamålsenligt ur skribenternas eller 
bedömarens synvinkel. I det kommande modersmålsprovet bör uppgifterna vara välfokuserade och 
entydiga. Materialet bör vara mångfacetterat och mångtydigt, så att det skapar möjlighet att fånga 
upp krävande tolkningsprocesser. Uppgifterna får gärna uppmana examinanderna att söka fram, av-
göra, jämföra, klassificera, granska, värdera, förvandla och tillämpa information. 

Läromaterial och fortbildning 

Både modersmålslärarnas och abiturienternas respons på testuppgifterna var överlag positiv. Man bör 
ändå lyfta fram en del mer kritiska och förbehållsamma aspekter som borde beaktas då utvecklingsar-
betet fortsätter inför digitaliseringen av provet hösten 2018. Modersmålslärarna var eniga om att det 
behövs fortbildning då det nya modersmålsprovet lanseras. Lärarna var inte heller övertygade om att 
uppgifterna som testades hade tillräckligt stark förankring i de nuvarande läromedlen. Modersmåls-
lärarnas synpunkter är viktiga, inte enbart med tanke på det fortsatta utvecklingsarbetet och utveck-
lingen av nya läromedel utan även med tanke på den kommande reformen av läroplansgrunderna. 
Med tanke på digitaliseringen av hela studentexamen, är det mycket viktigt att medie- och informa-
tionskunskapen tas upp mer än för närvarande i läromedel och kommande lärarfortbildningar. 

Modersmålslärarna var en aning tveksamma till om alla de nya uppgifterna var tillräckligt förankrade 
i de nuvarande läroplansgrunderna för modersmål och litteratur i gymnasiet. Samtidigt som en del av 
uppgifterna definitivt hade en otydlig förankring, är det viktigt att poängtera att uppgiften i kritisk 
läsförmåga aktualiserar kunskaper och färdigheter som redan har en plats i de nuvarande läroplans-
grunderna. Genom uppgiften kan bl.a. källkritik, argumentationsanalys och reklamanalys, för att inte 
glömma mediekunskap få en särskild och fast position i den kommande provhelheten.    

Gymnasiestuderandenas kunskaper och färdigheter 

I dagens samhälle är förmågan att läsa kritiskt särskilt viktig i mötet med all den information som 
finns på webben. Carita Kiili, som undersökt hur gymnasiestuderande söker information på webben, 
konstaterar i sin doktorsavhandling att mötet med information på webben förutsätter en rad olika 
färdigheter. Det gäller t.ex. förmågan att urskilja olika synvinklar, syften, sätt att argumentera och 
grader av objektivitet (Kiili 2012). Liknande brister i gymnasiestuderandenas textkompetenser har 
också övriga forskare lagt märke till (t.ex. Van Den Berg 2013).  

Även om testningen visade brister i bl.a. uppgifterna, anvisningarna och materialet, avslöjade den 
även osäkerhet, luckor och brister i gymnasiestuderandenas kunskaper och färdigheter. Texterna vitt-
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nade bl.a. om osäkerhet beträffande grundläggande frågor som: Vad är relevant information och 
varför är den relevant? Vad är irrelevant information? Hur jämför, klassificerar och utvärderar man 
information? Hur sammanfattar och komprimerar man information? Hur presenterar man informa-
tion för en viss målgrupp? 

De abiturienter som deltog i testningen hade uppenbarligen lärt sig grunderna i t.ex. källkritik och 
argumentationsanalys, men överlag var deras bedömning av informationens tillförlitlighet rätt ojämn: 
en del kunde, andra inte. Frågor som kunde behandlas utförligare i undervisningen är därför bl.a.: 
Vad är det som gör information tillförlitlig? Vad förstärker tillförlitligheten? Vad försämrar tillförlit-
ligheten? Är information på webben tillförlitlig? Vilken roll spelar t.ex. faktorer som argumentation, 
retorik, stil, ironi, satir och anonymitet för tillförlitligheten?   Vad är fakta och vad är fiktion? Vad är 
sant och vad är falskt? Mer övning behövs möjligtvis i att skapa en koncentrerad syntes av relevant 
information, t.ex. sammandrag, referat o.s.v., men också i att förvandla, tillämpa och presentera in-
formation i en specifik kontext och för en specifik målgrupp.  

För att kunna hantera information och sätta fingret på skillnaden mellan tillförlitlig och otillförlit-
lig information behöver abiturienterna en ändamålsenlig begreppsapparat. Många texter hade blivit 
bättre om skribenterna hade använt sig av termer som t.ex. subjektivt, objektivt, fakta, fiktion, källa, 
perspektiv, argumentera, bevisa, konkretisera, generalisera, vinkla o.s.v. Osäkerheten i begreppsan-
vändningen kunde t.ex. anta följande form: Artikeln är också pålitlig för där finns källförtäckning som 
är Österbottens Tidning 18.4.2009. [75]. Dessutom skapar digitaliseringen också behov av en rad nya 
begrepp för webbinformation: Vad kallas t.ex. de olika elementen på en webbsida? Vad är t.ex. en 
menyrad? Hur hänvisar man till en webbplats?

I flera texter hade abiturienternas resonemang blivit mer förtjänstfulla om de hade lyckats sätta in den 
specifika informationen i en större kontext. Det märktes t.ex. i en uppgift där materialet både omfat-
tade information från dagstidningar och kvällstidningar. Information presenteras på olika sätt, i olika 
former och för olika målgrupper i olika medier. Information används i olika syften, för att upplysa, 
men också för att sälja, försöka övertyga, påverka och underhålla genom obemärkta strategier, åsikter 
och ideologier. Hur produceras information? Har informationen ett syfte? Vad händer med informa-
tion då den sprids via olika slag av avsändare, medier och mottagare? 

Abiturienterna var överlag rätt bra på att läsa och förstå sig på hur webbsidor fungerar och vilken sorts 
information de innehåller. I texterna kunde man dock skönja en del onyanserade och förutfattade me-
ningar om webben. Det kunde t.ex. se ut så här: När det kommer till information om energidrycker gäller 
det att vara kritisk till informationskällan. Speciellt om informationen i fråga är hämtad från nätet. [32] 
Det finns uppenbarligen skäl att ibland nyansera och problematisera detta: all information på webben 
eller på Wikipedia är inte värdelös och otillförlitlig och också subjektiv information kan ha ett värde. 

För att uppnå ett högre poängtal i de uppgifter som testades krävdes ett visst mod hos abiturienterna 
att konfrontera och genomskåda påståenden och argument. Det här visar delvis att uppgiften i kritisk 
läsförmåga utmanar ett vanligt förekommande okritiskt förhållningssätt till texterna i modersmåls-
provet. Det är tillåtet att kritisera texterna i provet även om avsändaren heter Studentexamensnämn-
den. I en del av de svagare texterna kunde man ofta skönja en tendens hos abiturienterna att under-
kasta sig informationen och tro på det som sades. I både de svagare och starkare texterna förekom 
ofta, vad man kunde kalla hålla med-fenomenet: om informationen motsvarade skribentens åsikt, var 
det sannolikt att läsningen blev mindre kritisk, och om den inte motsvarade skribentens åsikt, var det 
sannolikt att läsningen blev mer kritisk. Detta visar ett allmänt fenomen: människor tenderar att bli 
mindre kritiska då de är av samma åsikt som någon annan, än då den egna åsikten inte överensstäm-
mer med den andras syn på saken. Förutom mod, mognad och kompetens, krävs också självreflektion. 
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Bilaga	1:	Sju	exempeltexter

MA1. Massmedian är fokuserad

Vid en rangordning av olika texter bör realistiska medel användas – vad är det som verkligen är vik-
tigt? Bryr sig alla läsarna mer om exempelvis en känd persons tragedier än om tusentals drabbades 
tragedier? Faktum är att artiklar som handlar om kända personers öde ofta får höga läsarsiffror, medan 
en artikel om ett flertal människors öde kan ha färre läsarsiffror men däremot väcka mer känslor och 
åsikter hos läsaren. Om alla människors lika värde beaktas borde utan tvekan en artikel gällande flera 
människors livsfara vara viktigare.  

Utifrån teorin i min inledning sätter jag artikeln ”Dödsoffren som hamnat i skuggan av Sandy” från 
Metros hemsida på första parkett. Artikeln innehåller fakta om allt det som hänt samtidigt som stor-
men Sandy härjat men som inte tagits upp i media. Jag anser denna artikel förnuftig eftersom den 
ger läsaren en inblick i hur överreklamerat allt angående det storartade landet USA är. Som det står 
i artikeln: ”Afghanistan: kriget skördar liv medan du läser detta”, tusentals människor dör årligen i 
oroligheter runtom i världen och på några dagar glöms de bort för att det rår en kraftig storm i USA. 
Det här säger mer än tillräckligt – så fort något drabbar den rikare parten av världsbefolkningen blir 
intresset stort, då sätts artiklarna om de andra oroligheterna på hyllan för ett tag. I stormen Sandy 
omkom enligt min vetskap färre än 200 personer, vilket är en bråkdel av många andra katastrofer. Det 
här visar än en gång på att pengarna har makten. Artikeln tar inte upp särskilt mycket information 
om stormen Sandy men den tar upp allt det som stormen lagt i skymundan. 

I andra prioritet vill jag sätta stormen i sig själv. Vad var det egentligen som hände när Sandy drog 
fram och hur stora var förödelserna? Det framkommer tydligt i Hufvudstadsbladets artikel Superstor-
men Sandy drar över USA:s östkust, där såväl professionellas teorier kommer fram samt hur befolk-
ningen reagerat på stormens brutalitet. I Hufvudstadsbladets artikel får läsaren veta att stormen med 
en bredd av nästan 1600 kilometer uppskattas vara den eventuellt största stormen som drabbat USa 
genom historien. Den här artikeln anser jag nyttig eftersom den tar upp all information om stormen 
grundligt. Efter att ha läst denna artikel vet läsaren vad Sandy var. I artikeln framkommer även att 
invånarna som var väntade att drabbas inte följde evakueringsanvisningarna: ”Den lokala politikern 
Malcolm Smith uppskattade att endast 20 procent av invånarna följt evakueringsordern”, vilket visar 
på att befolkningen inte tog stormen på fullaste allvar. Hufvudstadsbladets artikel tar även upp bör-
sernas stängande och att det är första gången det händer sedan en orkan vid namn Gloria år 1985. 
Därmed vill jag påpeka att den här artikeln gav informationsmässigt mest. 

Den sämsta artikeln av dem alla var enligt min åsikt Vasabladets ”Österbottningar i New York berät-
tar” och därmed kommer artikeln ”Europabörserna: Sandy avskräcker” av Dagens Nyheter på tredje 
plats. Dagens Industris artikel ger läsaren en inblick i hur stormen påverkade den ekonomiska kret-
sen. Den tar endast ställning till hur den finansiella marknaden påverkades av stormen och artikeln 
känns därför stel och kylig. Artikeln tilltalar säkert en stor del av läsarkretsen eftersom den nämner 
den ekonomiska sektorn, vilket finns i mången människas intresse. Där framkommer att den påverkat 
börserna en aning. 

”Dödsoffren som hamnat i skuggan av Sandy” krönte jag till vinnare därför att jag tycker den tar upp 
den viktigaste biten av stormens följder – det överdrivna med det hela. ”Superstormen Sandy drar 
över USA:s östkust” får sin andra plats med motiveringen att den tar upp nödvändig och reell infor-
mation. Tredje plats fick ”Europabörserna: Sandy avskräcker” på grund av dess egentligen onödiga 
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fakta, pengar är enligt mig inte allt – välmående och lycka borde vara var och ens strävan. Vasabladets 
artikel kom inte med i listan eftersom jag anser den vara helt onödig, den tar inte upp information 
som är viktig om stormen eller om de drabbade, bara om några österbottningars upplevelser: hård 
vind och avbrutna kvistar på marken. När massmedian får sina gullungar blir rubrikerna ofta för 
fokuserade, ”Dödsoffren som hamnat i skuggan av Sandy” bryter detta mönster på ett fångande sätt. 

MA1. En tävling om viktighet för nyhetsartiklar [3]

De flesta av oss är medvetna om den historiska stormen som härjade längs USA:s östkust i slutet av 
oktober månad. Sandy blev huvudpersonen inom all media för några dagar, vilket är helt förståerligt 
med tanke på orkanens storlek och förödande resultat. Tidningarna såg på superstormen med gan-
ska olika ögon och därför hittas nyhetsartiklar med väldigt annorlunda innehåll gentemot varandra. 
Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Metro har publicerat tre artiklar, som jag väljer att rangordna i 
viktighetsordning. 

Hufvudstadsbladet publicerade nyhetsartikeln ”Superstormen Sandy drar över USA:s östkust” 
29.10.2012. Den här artikeln blev alltså skriven efter orkanens första härjningar, och ingen visste 
ännu hur denna katastrof skulle sluta. Hufvudstadsbladet har ändå lyckats få en ordentlig helhetsbild 
av hur situationen såg ut då. Artikeln tar upp flera olika viktiga ämnen och synvinklar angående stor-
men. Det var många människor i New York, som inte tog varningarna på allvar och USA:s nationella 
vädertjänst NWS höjde också på tonen och varnade: ”Om du är motvillig, tänk på dina närmaste 
och räddningsarbetarna som tvingas rädda dig om du skadas eller bärga dina kvarlevor om du inte 
överlever”. Det här är en infallsvinkel som gör att artikeln förtjänar att komma högst upp på viktig-
hetsordningen. Hufvudstadsbladet har också valt att ta upp att börserna stängde, och att det senast 
hände 1985. Det här får läsaren att inse hur stor den här orkanen faktiskt är. 

Trovärdigheten i Hufvudstadsbladets artikel är störst eftersom de har använt sig av säkra källor som till 
exempel ”New York Times”, NWS men också uttalanden av högt uppsatta medborgare så som Mary-
lands guvernör: Martin O’Malley och en lokal politiker i New Yoprk, Malcolm Smith. Jag kan utan 
tvivel rangordna den här artikeln högst upp eftersom den ger en bild av hur allvarligt läget faktiskt 
är i USA. Den varnar oss människor och tar upp fakta som är nämnvärt, exempelvis om börserna, 
varningar, dödsoffren och hur stormen kommer att röra sig de närmaste dagarna. Artikeln ger oss en 
tydlig överblick av läget. 

Vasabladet publicerade på sin hemsida 30 oktober 2012 artikeln ”Österbottningar i New York berät-
tar”. Vasabladet har kontaktat österbottningar som befinner sig i New York, för att höra om deras 
personliga upplevelser av orkanen. Anders Fransén, Jakobstadsbo, har klarat sig bra på grund av att 
han inte bor i nedre delarna av Manhattan. Hans upplevelser jämför han med en finländsk höststorm. 
Han tar också upp att: ”Det var svårt att på förhand veta vad man skulle tro eftersom man fick så 
dubbla budskap.” Då syftar han på medias varningar, medan amerikanerna nonchalant viftade bort 
mediernas uttalanden. 

Sara Braun från Nykarleby bor också på norra Manhattan och klarat sig bra, men precis som Fransén 
har Braun också vänner som blivit utan ström. Också en Karlebybo, Katarina Holm-Didio har klarat 
sig bra undan Sandy. 

Jag anser att den här artikeln också är viktig med tanke på att Österbotten får en ännu mer personlig 
och förstående bild av Sandy. Österbotten är trots allt ”ankdammen” och vi är vana att veta allt om 
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alla. I den här artikeln, får vi samtidigt en bild av att vissa har också klarat sig bra, och uttalandena är 
av säkra källor som bor mitt i händelsens centrum. Vetskapen om att läsaren känner någon som varit 
med om stormen gör en ännu mer medveten. Därför anser jag att den här artikeln är viktig. Sandy 
kommer ännu lite närmare oss. 

Den artikel som jag anser sämst är Metros som lyder ”Dödsoffren som hamnat i skuggan av Sandy”. 
Jenny Sköld skriver om de tragedier som hamnat i skuggan av Sandy. Hon nämner Afghanistan, Sy-
rien, Haiti och några fler. Jag vill inte verka okänslig, men är inte det ganska uppenbart att tusentals 
människor dör i Syrien under 2012. Det här är ämnen som existerar varje dag i olika medier, och då 
är det kanske inte så farligt att de lämnas bort i två dagar. Och att hon sedan har skrivit: ”Afghanistan: 
kriget skördar liv medan du läser detta”, får mig att undra om hon ens är seriös. Såklart, det är en tra-
gedi, precis som drogkartellerna i Mexiko är, men det här är sådant som diskuteras varje vecka. Sandy 
var en naturkatastrof, och blev uppmärksammad i ungefär en vecka, det gör inte att man glömmer 
andra tragedier runt om i världen. Sedan lägst ner, när läsaren får syn på att Sköld har använt sig av 
Wikipedia som källa, kan tviveln börja växa ännu mer angående den här artikeln.  

Sandy blev en historisk händelse, som alla såg på med olika ögon. Ändå tycker jag att åtminstone 
Hufvudstadsbladet och Vasabladet har valt lämpliga artiklar med tanke på tidningens läsare. Hbl har 
valt att vara internationella, medan Vbl är lokala. Det visar på att tidningarna är medvetna om vilken 
genre som intresserar deras läsare mest.  

 MD3. Finland ur två olika perspektiv [200]

Den första webbplatsen är Finlands officiella resewebbsida, en webbplats som riktar sig till turister 
och andra människor som vill veta mer om landet. Webbplatsen ger ett mycket trovärdigt intryck i 
och med att den är officiell och har mycket bilder och videon. Den visuella delen av en webbplats är 
mycket viktig för trovärdigheten och det första intrycket. 

Visitfinland.com ger bilden av att Finland är ett lugnt, stillsamt och fridfullt land. Bilderna på webb-
platsen återspeglar naturens lugn och några av Finlands djurarter. Speciellt djuren vädjar till män-
niskans emotioner och är ett utmärkt lockbete. Samtidigt som en del bilder framhäver stillsamheten 
och ett vackert väder tar andra bilder fram magi och spänning. I samband med bilderna kan man läsa 
spännande bildtexter som framhäver bildens budskap. 

Samma webbplats ger även bilden av att Finland är ett mångsidigt land med någonting för alla. 
Webbplatsen för fram kontrasterna och poängterar dem starkt. Den visar att landet aldrig blir tråkigt. 
Speciellt naturen lyfts fram med vackra bilder. 

Över huvudtaget ger visitfinland.com en väldigt ensidig bild av Finland. De flesta människorna i lan-
det bor arbetar i en stad, vilket inte alls framkommer på webbplatsen. Den ger en överdrivet positiv 
bild av vädret och naturen. 

Statistikcentralen där emot ger en helt annan bild av Finland. Webbplatsen är mycket detaljrik och 
innehåller mycket information. Den har många direktlänkar till andra webbplatser vilket gör den lätt 
att använda. 

Statistikcentralen ger bilden av att Finland är ett mycket utvecklat och väl strukturerat land. Informa-
tionen är väldigt ny och webbplatsen uppdateras nästan dagligen. Webbplatsen är mycket omfattande 
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och visar att Finland är det samma. Det finns statistik över allt från energi och ekonomi till rättsvä-
sende och tjänster. 

Statistikcentralen har, som namnet säger, mest statistik och siffror på sin webbplats. Det säger däre-
mot ingenting om det egentliga hälsotillståndet och välfärden i Finland. Allting är väldigt teoretiskt 
och det är svårt att få en bild av hur finländarnas verkliga liv ser ut. 

En stor skillnad i de två webbplatserna är vem de riktar sig till. Visitfinland.com riktar sig till turister 
och försöker ge den bästa bilden av landet, medan Statistikcentralen presenterar informationen i siff-
ror och mindre förskönat. 

MB2. Subjektiva och objektiva texter [173]

Alla bifogade texter är rätt olika men innehåller också väldigt liknande information. Det gemensam-
ma med dessa texter är att de alla upplyser läsaren om energidryckernas effekter, i de flesta fall dock 
bara om de negativa effekterna. 

Som informationskällor är en del av texterna mycket pålitligare än andra. Den första texten, Far och 
son inleder korståg ur Österbottens tidning är väldigt subjektiv och därför inte så pålitlig som infor-
mationskälla. Man får lätt den uppfattningen att personerna i texten är emot energidrycker endast 
för att de själv har haft dåliga upplevelser med dem och därför övertygar inte texten som en informa-
tionskälla. 

Följande text, materialet från Run Go:s nätsidor är inte heller så övertygande. Först verkar texten for-
mell och saklig men sedan uppfattar man att hela saken egentligen är bara en reklam för Gytzy Sports 
Drink, eller vad den nu heter för att det står olika skrivet på flera ställen. 

Texten från Runner’s World är objektivt inriktad och därför mer pålitlig. Texten försöker övertyga 
med vetenskapliga undersökningar och andra studier. Delen av texten som handlar om energidrycker 
är relativt liten men innehåller saklig information. Som informationskälla verkar texten rätt pålitlig.  
Mest pålitlig av texterna är definitivt Livsmedelverket Eviras text. Informationen kommer från EU:s 
vetenskapliga kommitteé och EU myndigheter och är därför övertygande. Texten är objektivt inriktad 
och är utgiven av ett verk som borde inrikta sig objektivt till allting. 

Den sista texten från Energidrycker.se har överlägset mest information om energidrycker men infor-
mationens pålitlighet är svår att gissa eftersom inga källor för informationen anges. 

De minst pålitliga texterna som informationskälla är definitivt de två första, alltså Far och son inleder 
korståg och Run Go. Båda texterna är subjektiva, den ena är emot energidrycker och den andra gör 
endast reklam för en sportdryck. 
 

MB2. Bristfällig hänvisningsteknik [2]

Genom att knacka in ordet energidryck i Googles sökmotor får du en stor mängd information om 
drycken och dess effekter. Du kan ta del av bloggtexter, föreningars åsikter och sakliga artiklar ur en 
dagstidning tack vare nätet. I det här garnnystanet till information är allting inte pålitliga källor. 
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På hemsidan www.run-go.fi kan läsaren läsa en text med rubriken ”Få ordning på vätskebalansen”. 
Någon utökad första gångs hänvisning kan jag inte ge läsaren, för materialet har bristfällig informa-
tion. ”Run Go” ger inte namnet på skribenten till informationstexten om vätskebalans och energid-
rycker. Läsaren har på grund av en osynlig en orsak till att förhålla sig kritiskt gentemot saktexten. 
Dessutom får läsaren sväva i ovisshet beträffande identiteten för ”Run Go”. Information om vad ”Run 
Go” är för typ av organisation får inte läsaren av artikeln. Därför kan läsaren ana ugglor i mossan 
beträffande textens pålitlighet. 

Artikeln av ”Run Go” är rik på information. Ta den här meningen som konkretisering: ”Vid vätske-
förlust på mer än 1–1,5 % av kroppsvikten, dvs. ca 1 liter, gör svettningarna att pulsen, ocj kropps-
temperaturen ökar markant. ”Run Go” påstår mycket, men glömmer att ge läsaren informationens 
källa. Till exempel skriver ”Run Go” att undersökningar visar att man maximalt kan utnyttja 1,2 liter 
per timme.” Läsaren kan undra över vilka de nämnda undersökningarna är. På grund av bristfällig 
hänvisningsteknik har läsaren inga möjligheter att kolla upp källans pålitlighet och texten blir mindre 
trovärdig. 

Vid närmare eftertanke och närläsning kan läsaren ana ett du-tilltal genom hela nätartikeln. Läsaren 
kan därför undra om ”Run Go” vill hellre provocera till handling i stället för att sakligt informera om 
sport- och energidrycker. 

En annan nätartikel, som är mindre trovärdig, finns på adressen http://www.energidrycker.se /inne-
håll.htm. Hemsidan heter endast ”Energidrycker.se”. Läsaren får ingen information om vem som 
upprätthåller hemsidan eller textens skribent. Den enda informationen som läsaren får är att hemsi-
dan informerar läsaren om energidryckens innehåll och effekter. 

Precis som texten av ”Run Go” är Energidrycker.se innehållsrik. Materialet med rubriken ”Innehåll” 
ger saklig information om bland annat Taurin och Ginseng. Dock finns ingen källa och när hemsidan 
refererar till någon undersökning saknas svaret på frågeordet vilken. Energidrycker.se påstår att ”Ex-
periment utförda på djur har visat att taurin rubbar hjärtrytmen.”

Innehållsrika texter blir inte per automatik pålitliga. För att en nätartikel och faktatexter i allmänhet 
ska vara pålitliga krävs en god hänvisningsteknik. Det saknar faktatexterna av ”Run Go” och ”En-
ergidrycker.se”.     
 

ME1. Bokrecensionernas pålitlighet [168]

När man söker efter en ny bok att börja läsa, så kan det väl hända att man börjar läsa recensioner av 
diverse böcker. Frågan man ofta undrar över är om det är en bra bok och om den är värd att läsa. Jag 
skall utifrån recensioner av Stephen Kings bok ”Det” på webbforumet boksidan.net avgöra om man 
kan skilja en bra bok från en dålig. 

Det första intrycket man får av boken ”Det” är att det är en bra bok. Eftersom de första recensionerna 
som ses på sidan ger boken höga poäng mellan 4–5. Urklipp ur de första recensionerna är bl.a. ”En 
av mina absoluta King-favoriter”, ”höll mig helt och hållet sömnlös.”, med mera. Sen kan man ju 
fråga sig om recensionerna är trovärdiga eller kanske manipulerade. Det första intrycket skall fånga 
uppmärksamheten hos en boksökare och det gör webbsidan enkelt genom att lägga recensionerna 
som talar varmt om boken först. Recensionerna följer dock kronologisk ordning, men det är ju inga 
problem att ändra datum i dagens IT-samhälle.   



86 87

Om man sedan läser vidare, så hittar man såklart också recensioner som ger boken lägre poäng, ef-
tersom alla kan inte tycka samma. De första en poängrecensionerna kanske men inte heller tar på så 
stort allvar, eftersom de är korta och en recension jämför boken med att dricka bajs, så sånt ignorerar 
man ganska lätt. Mot slutet av recensionerna kommer det en riktigt bra recension som ger boken en 
tre poängare. Personen som kallar sig Complete skriver detaljerat och ge rorsaker till sina påståenden. 
Hen ger sina förklaringar till varför boken är bra, bl.a. den unika berättarbegåvningen som King 
har och hans kärlek till karaktärerna, samt vad som gör boken sämre: sjablar bort mycket med äckel 
och blod, blir trött på Kings eviga framställning av kvinnan som sexbomb m.m. Eftersom den är så 
mycket bättre skriven än många av de andra recensionerna, så kan den få en att tänka till lite. 

Sånt som upprepas många gånger om har ju också en effekt. I många av recensionerna får man läsa 
om hur läskigt och kusligt bra King skriver, samt hans förmåga att skildra barndomen och personerna. 
Det kommer också fram i en hel del av recensionerna att boken tappar mot slutet och det kan få en att 
tänka till. Ju mera personer som berättar om samma sak desto mer trovärdigt kan det kännas. 

Så för att sammanfatta så skulle man kunna säga att visst går det delvis att bestämma om det är en 
bra bok utgående från recensionerna. Det gäller ändå alltid att vara kritisk och tänka på att alla tycker 
olika, så fastän en majoritet kan tycka på ett visst sätt så kan du tycka helt olika.    
   

ME1. Ingen rubrik [114]

Omdömena och kommentarerna till boken ”Det” av Stephen King på boksidan.net speglar olika 
åsikter. Vissa har gett rysaren mycket bra kritik medan andra verkar såga den. Denna text behandlar 
huruvida man kan bilda sig en uppfattning om hur bra en bok är utgående från omdömen på ett 
webbforum, med särskild inriktning på kommentarerna till ”Det” på boksidan.net. 

Först och främst så är det svårt att allmänt säga huruvida en bok är bra eller inte. En bok som jag 
tyckte var bra behöver ju inte en kamrat till mig tycka om. Detta märks även i kommentarerna till 
”Det” där omdömena är ytterst varierande. Signaturen ”jema” m.fl. skriver hur den mycket spän-
nande rysaren påverkat dem med sömnlösa nätter och gett dem diverse fobier. Andra verkar däremot 
finna bokens skräckscener orealistiska och äcklande. Därför är det förstås svårt att själv bilda sig en 
uppfattning om huruvida man kommer att uppfatta boken som spännande eller rentav äcklande. 

Vad som vore intressant att ytterligare veta är åldern på personerna bakom omdömena. Chansen är 
större att en person i ens egen ålder har en liknande uppfattning om boken som en själv. Några om-
dömen av bl.a. ”d@ddydj” och ”complete” sticker ut på grund av deras språkliga utseende. Dessa två 
omdömen ger ett intryck av att vara skrivna av mer objektiva och ”professionella” skribenter. Skriben-
terna redogör för vad de tyckte var bra och vad som uppfattades som störande i boken, till skillnad 
från t.ex. ”minigrisen” och ”loidor” som verkar hänga upp sig på bokens äcklande effekt och gav lägsta 
betyg. Därför tror jag att completes och d@ddydj:s omdömen är de mest objektiva och således de 
omdömen jag skulle sätta störst vikt vid för att avgöra huruvida ”Det” är en bra bok.  

En annan bra mätare för hur bra en bok är, är medelbetyget. Medelbetyget tar i beaktande alla som 
tyckt att boken var fantastiskt bra, alla som tyckt att den var värdelös och de som tyckte att den var 
helt okej. Om man vanligen tycker om böcker med högt medelbetyg – såna böcker som majoriteten 
gillar – så är det troligt att man kommer att tycka om vilken som helst bok med högt medelbetyg. 
Vidare så ger en snabb blick på medelbetyget en uppfattning om hur bra en bok är – kanske t.o.m. en 
bättre uppfattning än om man enbart ser på enskilda omdömen. 
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Enskilda omdömen varierar alltså i fråga om åsikter och betyg. För att bilda sig en uppfattning om hur 
bra en bok är lönar det sig att leta upp de omdömen som verkar mest objektiva, samt de vars skribent 
verkar tillhöra samma åldersgrupp. Det är inte alltid så lätt, och ifall det känns för tidsödande kan 
en blick på medelbetyget och endast en snabb, ytlig blick på omdömena ge en bra uppfattning om 
boken. 
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STUDENTEXAMENS-
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MA1. Välj tre av artiklarna om stormen Sandy och rangordna dem i viktighetsordning utifrån 
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MA2. Analysera nyhetsrapporteringen kring stormen Sandy. Vilka val har journalisterna gjort?
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Uppgift i kritisk läsförmåga
december 2012−januari 2013

Testserie MA: informations- och mediekunskap

Uppgifterna hänför sig till det bifogade materialet. Med hjälp av dem mäts den kritiska läs-
förmågan och graden av allmänbildning. Svara på en av uppgifterna. I ditt svar kan du utgå 
från att läsaren känner till materialet men i svaret måste framgå vilka delar av informationen 
du utnyttjat och vilka egna kunskaper du tillämpat. Motivera dina iakttagelser, påståenden 
och tolkningar med hjälp av både materialet och egen kunskap. Lämplig längd på ett svar är 
2–3 sidor. Ge ditt svar en rubrik. Skriv också ut numret på uppgiften framför rubriken. Svaret 
bör vara tydligt och prydligt skrivet. Svaren bedöms enligt poängskalan 0–6.
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Superstormen Sandy drar över 
USA:s östkust

Orkanen Sandys första härjningar drabbade USA:s östkust lika hårt som fruk-
tat. Atlantic City stod under vatten liksom andra orter i låglänta kustområden. 

I översvämningshotade Rockaway Beach i New York påminde polisen invånarna om 
att det snart var för sent att lämna området.

Den lokala politikern Malcolm Smith uppskattade att endast 20 procent av invå-
narna följt evakueringsordern.

–Folk tror att den här stormen blir som orkanen Irene i fjol. De borde samla sina 
familjer och åka iväg, sade Smith.

I New York har 375 000 invånare i de mest hotade områdena uppmanats söka skydd. 
På måndagskvällen hade endast några tusen personer sökt sig till evakueringscen-
tren.

–De som stannar i de farliga områdena är själviska och utsätter räddningsmanska-
pet för livsfara, sade borgmästaren Michael Bloomberg.

Börserna stängde och håller stängt även på tisdag. Det är  första  gången sedan or-
kanen Gloria år 1985 som New York börsen stänger på grund av vädret. NY-börsen 
planerar hålla öppet onsdag, enligt New York Times.

Sandy tar fart mot New Jersey. Mark Wilson/ LEHTIKUVA

Hbl.fi, publicerad 29.10.2012
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Historiens största storm?

Orkanen Sandy var på måndagen nästan 1600 kilometer bred och häftiga vindar och 
störtregn piskade redan USA:s östkust.

Meteorologerna uppger att stormen kan vara den största som någonsin nått USA:s 
fastland. Kring 50 miljoner personer bor längs Sandys förutspådda rutt.

–Stormen är så kraftigt att det oundvikligen kommer att bli dödsoffer. Ju mer an-
svarsfullt medborgarna handlar desto färre dödsoffer blir det, sade Marylands gu-
vernör Martin O'Malley.

USA:s nationella vädertjänst NWS höjde också tonen.

–Om du är motvillig, tänk på dina närmaste och räddningsarbetarna som tvingas 
rädda dig då du skadas eller bärga dina kvarlevor om du inte överlever, varnade 
NWS.

Ovanlig rutt

Gatorna i New York var nästan öde på måndagen. Skolor, myndighetskontor och 
New York-börsen var stängda kollektivtrafiken stod stilla. En rad biltunnlar till 
Manhattan var också stängda på grund av översvämningsrisk.

Meteorologerna varnar för att havsvattennivån kan stiga upp till tre meter under 
orkanen. Situationen förvärras av att det är fullmåne, vilket betyder att tidsvattnet 
når sin högsta nivå.

Enligt beräkningarna når Sandy USA:s östkust under natten mot tisdagen finsk tid. 
Utöver översvämningar väntas stora elavbrott. De materiella skadorna uppskattas 
redan nu uppgå till tiotals miljarder dollar.

Stormen väntas inte förlora i styrka förrän den nått långt in i landet under slutet av 
veckan.

Sandy är en ovanlig storm: i regel brukar de atlantiska orkanerna röra sig länga 
USA:s östkost innan de vänder mot nordost och tappar kraft över Nordatlanten.

Sandys rutt påverkas av ett kraftigt arktiskt högtryck över Grönland och Kanada 
vilket styr stormen in över USA.

–Det är rätt så ovanligt att en orkan rör sig västerut på det här viset, sade meteoro-
logen Jeff Mesters till New York Times.

<http://hbl.fi/nyheter/2012-10-29/superstormen-sandy-drar-over-usas-ostkust>. Hämtat 26.11.2012.
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Dottern Stephanie och hustrun Dorothea flankerar Jon Bon Jovi. 

Bon Jovis hem förstört 
Avbröt turnéen för att vara hos familjen 

2 nov 2012 Orkanen Sandy slet sönder miljonvillan.Jon Bon Jovi 
tvingades flyga i panik från England till strandsatta familjen i 
New York, rapporterar Bang showbiz.
– Han var väldigt orolig för sin familj, säger en källa.

Sångaren Jon Bon Jovi, 50, var på marknadsföringsturné i England när orka-
nen Sandy drabbade New York.
Kvar i USA var Bon Jovis familj och när stormen drog in slet den sönder stora 

delar av familjens 240-miljoners hus. Det lämnade hustrun Dorothea och de 
fyra barnen strandsatta utan ström.
– Han var väldigt orolig för sin familj som satt fast i en lägenhet, säger en källa 

till Bang showbiz.

Avbröt turnéen
Jon Bon Jovi avbröt sin marknadsföringsturné och flög i ett privatplan direkt 

från England till New York där han återförenades med sin familj.
– Han har älskat sin tid i England men familjen måste prioriteras. Det har varit 

en upprörande tid för honom nu, säger källan.
Förutom Bon Jovis egna hem förstördes många andra hem och restauranger i 

stormen. Till Mailonline säger stjärnan själv:
– Jag var tvungen att åka dit och se vad jag kan göra. För det är det vi gör i 

vår stad, hjälper varandra. 
Frida Söderlund 

<http://mobil.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article15705941.ab>. Hämtat 26.11.2012.
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Europabörserna:  
Sandy avskräcker
Publicerad 2012-10-29 11:22 

Europabörserna tog riktning söderut under inledningen av veckans första handels-
dag. Viss negativ influens kom från Asien som såg marginella nedgångar på mån-
dagen.

USA-börserna håller stängt idag då amerikanerna stålsätter sig inför orkanen Sandy som 
väntas slå till mot den amerikanska Atlantkusten under dagen. Eventuellt kommer även 
börshandeln med bas i New York att ställas in även imorgon, tisdag.

"Sandys kortsiktiga effekt, vad gäller de finansiella marknaderna, blir huvudsakligen en 
minskad likviditet och en avskräckande faktor från att sätta nytt kapital i rörelse för inves-
terare", skriver Bloomberg.

På andra sidan Atlanten har det tyska verkstadsbolaget GEA backat med 0,4 procent efter 
att man redovisat ett nettoresultat på 89,4 miljoner euro i det tredje kvartalet 2012. Analyti-
kerna hade räknat med ett resultat på 89,1 miljoner euro, enligt Bloomberg.

GEA:s intäkter kom in i linje med förväntningarna på 1,45 miljarder euro. Alfa Laval-kon-
kurrenten upprepade samtidigt sina utsikter för 2012, där den justerade rörelsemarginalen 
väntas uppgå till minst 9,7 procent för 2012 medan orderingången väntas öka med minst 
5 procent.

Samtliga av Europas Stoxx 600 sektorindex var ned på måndagen förutom livsmedel.

Schweiz-baserade Nestle visade motståndskraft, likaså Unilever i Paris. Även Carrefour 
justerades upp marginellt, dock utanför index. Uppgångar sågs här om mellan 0,1 och 0,3 
procent.

Banker stod för en blandad utveckling där Royal Bank och Scotland adderade 1,8 procent 
i Storbritannien medan tyskarna Deutsche Bank och Commerzbank gav upp 1,3 procent 
vardera. Franska storbanken BNP Paribas backade 0,7 procent.

Gruvbolagen Rio Tinto och BHP Billiton klev tillbaka cirka 1,5 procent i London. Ännu 
värre gick det för Nyrstar som tappade 3,1 procent.

Flygbolagen tvingas ställa in sina flighter till och från New York under dagen och kanske 
också imorgon, då samtliga fem flygplatser i New York-området nu stängt igen. Lufthansa 
tappade 1,0 procent i Frankfurt och Air France-KLM såg en liknande utveckling i Paris.

Makrokalendern står relativt tunn på måndagen. I eftermiddag klockan 13.30 väntas 
statistik från USA i form av privat konsumtion och privata inkomster för september månad.

Preliminärt KPI från Tyskland i oktober presenteras en halvtimma senare.

Nygetsbtrån Six

<http://www.di.se/artiklar/2012/10/29/europaborserna-sandy-avskracker/>. Hämtat 26.11.2012.
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Sandy stoppade Elops 
hemresa från New York

Nokias vd Stephen Elop blev liksom många andra resenärer strand-
satt i New York då orkanen Sandy slog till och stängde flygplatserna 
på USA:s östkust.

Elop borde ha deltagit i mobilbranschens Dmobile-konferens i tisdags. 
Mötesplatsen låg dock i södra Manhattan som blev utan ström och evene-
manget ställdes in.

Medan Elop väntade på att flygen skulle börja gå gav han en intervju för 
videosidan All Things D, där han berömmer Nokias nya Windows 8-tele-
foner.

På Nokias kommunikationsavdelning säger man att Elop redan har kun-
nat lämna New York.

<http://hbl.fi/nyheter/2012-11-01/sandy-stoppade-elops-hemresa-fran-new-york>. 
Hämtat 26.11.2012.

Foto: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

FNB

Publicerad: 
1.11.2012 14.05

Uppdaterad: 
1.11.2012 14.05
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Dödsoffren som hamnat i skuggan av Sandy
Sedan stormen Sandy drabbade USA sent på tisdagskvällen har den helt dominerat 
mediebevakningen. Här är de tragedier som hamnat i skuggan. 

Sent på måndagen drog stormen Sandy in över USA:s ostkust. Sedan dess har stormens drabbningar i New 
York helt dominerat även det svenska nyhetsflödet.

Katastrofen är bland de värsta i USA:s historia. Samtidigt drabbas många svenskar, vilket brukar ge effekt på 
omfattningen av bevakningen. Men när alla medier riktar blicken mot USA hamnar andra katastrofer i skymun-
dan, katastrofer som i många fall är värre räknat i antal dödsoffer och personliga tragedier.

Här är några av dem. 

Afghanistan: Kriget skördar liv medan du läser detta. Antal dödsoffer 2012: Över 3 000 personer.

Jemen: Militär konflikt mellan al-Qaida och Jemens regering (som stöds av USA). Samtidigt bekämpar reger-
ingen uppror  från shiiter i norr och separatister i söder: Antal dödsoffer 2012: 1 273 personer

Pakistan:  Krig i norra delarna av landet. Antal dödsoffer 2012: 5 201 personer.

Mali. Konflikten mellan självständighetsrörelser i norra Mali och regeringen. Antal dödsoffer 2012: 1 000 – 
1 500 personer.

Mexico: Striden mellan olika drogkarteller. Antal dödsoffer: Över 3 800.

Syrien. Konflikten mellan regeringen och folket täcks fortfarande i svensk media, men har får mindre uppmärk-
samhet under stormdagarna i New York.

Haiti. Trots att den svenska stormbevakningen handlat mest om New York, är det redan fattiga och katastrof-
drabbade Haiti är kanske det land som drabbas värst av superstormen Sandy. Antal dödsoffer med koppling 
till stormen uppskattas nu till minst 56.

Källa: UCDP, Department of Peace and conflict research vid Uppsala universitet, samt Wikipedia

Jenny Sköld
jenny.skold@metro.se

<http://www.metro.se/nyheter/dodsoffren-som-hamnat-i-skuggan-av-sandy/EVHlkb!CiIw0VYwzivkA/>. Hämtat 26.11.2012.

Riyad, Saudi-Arabien. Minst 22 personer dödades och minst 111 skadades i en massiv explosion 
som skakade den saudiska huvudstaden Riyad. 
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Österbottningar i New York berättar
Publicerad på vbl.fi (Vasabladet) 30 oktober 2012 

"Läget är allvarligare nere på Manhattan. Men från vårt fönster ser vi avbrutna 
trädgrenar och teve-antenner på taken", skriver Anders Fransén, Jakobstadsbo 
som studerar på Berkeley College på Manhattan.

Det här är Franséns berättelse:
"Stormen hade börjat avta när vi gick och lade oss vid elvatiden igår kväll. Vi bor så pass 
högt uppe på en kulle, riktigt nära Yankee Stadium, så vi har inte haft några problem med 
översvämningar. Vi har dessutom klarat oss utan strömavbrott under tiden stormen rasat.
Vad man kan se från fönstren är avbrutna trädgrenar och teve-antenner på taken. Alla löv 
har blåst bort ur träden. Vår upplevelse påminner mest om en finländsk höststorm, även 
om vinden och vindbyarna var verkligt kraftiga.

Men däremot förstod vi redan igår kväll att läget var allvarligare nere på Manhattan. Vi 
höll kontakten med några vänner som bor där och de var utan ström och upplevde si-
tuationen som betydligt mer obehaglig än oss (skyskrapor som knakade och vatten som 
närmade sig). Vissa av dem blev uppmanade att evakuera, medan vi endast fick så kall-
lade WEA-meddelanden till telefonen om att ta skydd klockan 20 på kvällen amerikansk 
tid. En vän som bor på West Village förfärades över att vuxna gick ut men sina barn för 
att se på stormen när det började bli värre. Tidigare hade hon även sett ett antal personer 
som var ute och joggade. En annan bekant, bosatt i Harlem på övre Manhattan, fick trots 
omständigheterna pizza hemlevererad. Only in America.

Det var svårt att på förhand veta vad man skulle tro eftersom man fick dubbla budskap. 
Media skrev om detta som en storm som skulle gå till historien. Däremot viftade alla 
amerikaner vi talade med bort dessa varningar, men tyckte att det skulle bli lite spän-
nande eftersom detta inte är något man är van med. Men samtidigt tömdes hyllorna i den 
lokala mataffären i rask takt."

"Stormen var som värst i går"
Sara Braun från Nykarleby studerar dans vid Peridance Capezio Center i New York. Hon 
bor på norra Manhattan och har klarat sig undan översvämningarna. 
– Stormen var som värst i går på kvällen och jag har bekanta som varit utan ström sedan 
i går. Själv har jag haft ström hela tiden och har följt med nyheterna non-stop. Jag var 
inne hela dagen i går och började bli orolig när de värsta vindarna kom. Lägenheten jag 
bor i är på femte våningen i hörnet av en byggnad som ligger ganska oskyddat, och när 
det blåste som värst trodde jag att fönstren skulle blåsa sönder, skriver hon i ett mail.

I dag på förmiddagen lokal tid tog hon en promenad runt sina kvarter för att kolla läget.
– Här i mitt område är det mest fallna kvistar och grenar som visar att det varit stormigt. 
Någon stor skylt som fallit ner såg jag också plus en bit av en tegelvägg som rivits ned. 

8



Folk är ute och promenerar och joggar och nån kvarterskrog/vinbar såg jag att var full 
med gäster. Några matbutiker och coffee shops har öppet och en gatuförsäljare med frukt 
och grönsaker var ute med sina varor...

Det som har påverkat Sara Braun och hennes rumskompisar mest är att tunnelbanesys-
temet och bussarna inte fungerar. 
– En bekant var oroad över hur hon kan ta sig till jobbet men eftersom restaurangen hon 
jobbar vid är vid 14:e gatan är det inte ens säkert att det finns ström där.

Peter Björknäs: Får se hur länge elen är borta
Österbottningen Peter Björknäs bor i Newtown, ungefär en timmes bilväg norr om New 
York City. För människor som befinner sig utanför stormens öga är avsaknaden av elek-
tricitet det största bekymret.

Björknäs sitter på ett Starbucks-café när han ringer upp redaktionen.
– 97 procent av staden är utan ström. Caféet är knökfullt av människor som kommer hit 
för att koppla upp sig på internet, säger han.

Strömmen försvann vid 19-tiden på måndagskvällen lokal tid. Förra året drabbades sta-
den av en liknande storm, och då var elen borta i en vecka.
– Vi måste väl skaffa en generator om det ska bli så här varje höst, säger han.

Någon fråga om liv och död har det inte varit i Newtown. Staden har klarat sig undan de 
största regnmängderna.
– Jag känner inte någon som råkat ut för några värre saker, säger Björknäs.

Karlebybo undkom Sandy i New Jersey 
Katarina Holm-Didio, hemma från Karleby, bor i New Jersey i Chatham med sin familj. 
Tre orter i norra New Jersey har översvämmats efter Sandy, men familjen Holm-Didio 
har klarat sig bra.
I fjol om hösten drabbades familjen väldigt hårt av en orkan.
– Då var vi utan elektricitet i sju dagar. Nu den inte brutits en gång, säger Katarina 
Holm-Didio.
Hon säger att familjen mår bra. Det enda synliga spåren av stormen utanför hemmet är 
några träd som brustit.
– Men ingenting har ramlat på vårt hus eller slagit sönder några fönster. Vi har kommit 
väldigt lätt undan.
Efter den lindrigt sagt besvärliga veckan för ett år sedan satsade familjen på att förbereda 
sig inför följande storm.
– Vi har skaffat oss en generator och en pump som vi kan köra igång om det börjar 
komma vatten i vår källare, säger Katarina Holm-Didio.
Dessutom har hon och hennes man grävt diken omkring huset för att eventuellt vatten 
skall rinna bort.
– Hälsa alla att vi mår bra.

Red webb@hssmedia.fi
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STUDENTEXAMENS-
NÄMNDEN

Uppgifter

MB1. Skriv en allmän presentation av fenomenet energidrycker som riktar sig till ungdomar. 
Stöd dig på tillförlitlig information i texterna.

MB2. Läs texterna om energidrycker. Vilken text eller vilka texter är minst pålitlig som infor-
mationskälla? Motivera.

MB3. En del energidrycker har varit förbjudna i bl.a. Danmark, Frankrike och Norge. Andra 
länder har haft en tolerantare linje. Skriv ett debattinlägg där du argumenterar för eller 
emot energidrycker. Vilken väg borde Finland välja? Stöd dig på materialet.

Material

Österbottens tidning: Far och son inleder korståg (artikel).........................................2–3
Run Go (material från nätet).......................................................................................4–5
Runner’s World (material från nätet)..........................................................................6–7
Livsmedelsverket: Är energidrycker säkra? (material från nätet)..................................8
Energidrycker.se (material från nätet).............................................................................9

OBS! Materialet utgörs av originaltexter, vilket innebär att de kan innehålla sak- och 
språkfel.
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MODERSMÅL
Uppgift i kritisk läsförmåga
december 2012−januari 2013

Testserie MB: Hälsa och trygghet

ALLMÄN INSTRUKTION

Uppgifterna hänför sig till det bifogade materialet. Med hjälp av dem mäts den kritiska läs-
förmågan och graden av allmänbildning. Svara på en av uppgifterna. I ditt svar kan du utgå 
från att läsaren känner till materialet men i svaret måste framgå vilka delar av informationen 
du utnyttjat och vilka egna kunskaper du tillämpat. Motivera dina iakttagelser, påståenden 
och tolkningar med hjälp av både materialet och egen kunskap. Lämplig längd på ett svar är 
2–3 sidor. Ge ditt svar en rubrik. Skriv också ut numret på uppgiften framför rubriken. Svaret 
bör vara tydligt och prydligt skrivet. Svaren bedöms enligt poängskalan 0–6.



Far och son inleder korståg
KARLEBY. Den 26 januari var 16-åriga Oscar Sundman på väg till sin musik-
lektion i Ådalens skola. Plötsligt började hans hjärta slå okontrollerat. Han blev 
yr, fick svårt att andas och tvingades sitta ner mitt i korridoren. Kompisen för-
sökte lugna honom och sade till honom att andas djupt. Det hjälpte inte. Oscars 
hjärta slog 190 slag i minuten under ungefär 15 minuter. 

Så småningom kom ambulansen och Oscar fördes till sjukhuset. Man tog en hjärtfilm 
samt mätte feber och infektionsvärden, men kunde inte säga vad de svåra hjärtklapp-
ningarna berodde på. 

– De sade att jag skulle vila i två veckor och sedan så småningom återgå till ett nor-
malt liv, berättar Oscar. 

Några veckor senare fick Oscar nya besvär i form av rytmstörningar. Som mest hop-
pade hjärtat över 40 slag per dag. Det blev nya sjukhusbesök och undersökningar för 
Oscar. 

Läkarna frågade då om Oscar dricker kaffe eller energidrycker och förbjöd honom att 
i så fall fortsätta med det. Kaffe dricker han inte speciellt flitigt men energidrycker 
hann Oscar dricka många burkar per vecka i flera års tid. Det gör han dock inte längre. 

– Efter den information vi fått och de besvär Oscar haft kom vi fram till att det måste 
vara energidryckerna, säger Oscars far Kalle Sundman. 

Nu har han inlett ett korståg mot dryckerna som han upplever inte alls lämpar sig för 
ungdomar. 

– Nyligen föll en av Oscars skolkompisar ned medvetslös i samband med en gymnas-
tiklektion efter att han druckit tre burkar med energidryck. Då jag hörde det råkade 
jag befinna mig i ett varuhus. Samtidigt såg jag två pojkar som kom emot mig med 
energidrycker i händerna. Jag stoppade dem. 

Sundman har talat med tränarna i sonens fotbollsförening och framfört sin oro. Nästa 
steg är att kontakta bollförbundet. 

– Det råder en missuppfattning om energidryckerna att de är sportdrycker, men om 
man ser på vad de innehåller så stämmer det inte alls. Det borde åtminstone vara 18 
års åldersgräns på dem. 

Att dricka energidrycker är väldigt populärt bland speciellt unga. De av Oscars kom-
pisar som inte dricker energidrycker är räknade på en hand. 

– Alla dricker dem. Det har blivit en ersättning för läsk. 

Konsumtionen av energidrycker har ökat med cirka 40 procent från 2005 till 2007. I 
dag dricker finländarna omkring nio miljoner liter energidryck under ett år. 
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– Energidryckerna är ett exempel på väldigt bra marknadsföring. Egentligen har de 
inte mer uppiggande effekt än vad kaffe har, säger läkare Stefan Anderson på Mel-
lersta Österbottens centralsjukhus. 

Största problemet då det gäller energidryckerna är enligt Anderson att undersökning-
en kring dryckerna, speciellt i kombination med alkohol, är bristfällig. 

– De passar definitivt inte för att höja prestationsförmågan eller för att ersätta vätske-
brist. Stora mängder energidryck i kombination med alkohol är direkt farligt. 

Energidryckerna härstammar från mitten av 1980-talet. Då ansökte ett österrikiskt 
företag om att få börja sälja dryckerna i Finland men fick då inte tillstånd just med 
hänvisning till den ringa forskningen kring dryckerna. 

Då Finland blev medlem i EU i mitten på 1990-talet ändrades dock reglerna. Gravida 
och barn ska inte enligt restriktionerna på burkarna dricka energidrycker. 

I Norge, Danmark och Frankrike är energidrycker förbjudna. 

Källa: Österbottens tidning, 18.4.2009

Oscar och Kalle Sundman är övertygade om att det finns ett samband mellan Oscars hjärt-
problem och att han under flera år regelbundet druckit energidrycker. Foto: Jan Björklund

<http://www.ot.fi/Story/?storyID=39821&vote=2&commentID=96079>. Hämtat 3.12.2012.
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Få ordning på vätskebalansen 

För att täcka kroppens vätske behov ska du dricka ca 3 liter vatten 
om dagen och ännu mer när du tränar.
Vid långvariga idrottsaktiviteter kan svettningarna spela en väsentlig roll för 
din prestationsförmåga och uthållighet.Din kropp behöver vätska för att kunna 
prestera. En vätskebrist på bara 1-2 % kan försämra din fysiska förmåga med 
10-20 %. Men omvänt kan för mycket vätska i magen göra att du mår dåligt under 
träningen.  
 
Din kropp består av 50-60 % vatten
För att täcka kroppens behov ska du dricka ca 3 liter vatten om dagen och ännu 
mer när du tränar. En tumregel är att urinen ska vara klar och ljusgul - även på 
morgonen. Om den är det dricker du tillräckligt med vatten.  
 
Påverkan på prestationsförmågan
Under fysisk aktivitet är vätskebehovet naturligtvis större på grund av att man 
svettas. Det är viktigt att du dricker innan du känner dig törstig eftersom törst 
är ett tecken på att du redan har vätskebrist. Därför bör du alltid förebygga 
vätskeförlusten innan träningen börjar - dock inte med större mängder än att det 
känns bra att träna med i magen.  
 
Svettningarna beror på arbetsbelastningen
Vid långvariga idrottsaktiviteter (dvs. >45 min.) kan svettningarna och den 
resulterande rubbningen av kroppens vätske- och saltbalans, som redan 
nämnts, spela en väsentlig roll för din prestationsförmåga och uthållighet. 
Förutom nyss nämnda faktorer beror svettningarna på arbetsbelastningen, vilket 
för en långdistanslöpare i praktiken innebär kroppsvikten, löphastigheten och 
energihushållningen. Man kan till viss del kompensera för svettningarna genom 
att dricka under tiden. Men vad du dricker är också viktigt. Hur mycket vätska 
magen kan transportera till tarmarna där upptaget sker beror på vad det är du 
dricker och troligen också på hur varmt det är där du befinner sig.  
 
Problemet är att allt annat än rent vatten, t.ex. läsk, bromsas i magen där det 
kan ligga och "skvalpa" och störa. Det kan till och med driva ut mer vatten från 
blodomloppet och därmed försämras vätskebalansen. Detta kan ske om vätskan 
innehåller mer än ca 5 % socker.  
 
Inte ens rent vatten kan tas upp lika snabbt som man förlorar vätska genom 
svettningar under mycket varma förhållanden. Detta kan dock vara en fördel 
om man tillför kroppen sockerämnen under ett långt lopp. Därigenom kan 
man uppnå ett energitillskott som kan utnyttjas under loppets gång för att 
spara på glykogendepåerna (glykogendepåerna i levern ser till att hålla 
blodsockerkoncentrationen stabil) så att de räcker längre.  
 
Vad ska man dricka?
Undersökningar visar att man maximalt kan utnyttja 1,2 liter per timme .  
Vid träning och löpning som varar mindre än 45min är det inte nödvändigt att 
tillföra glukos eftersom kroppens glykogenlager (sockerdepåerna i lever och 

Startsida    Löpning / friidrott    Skidåkning    Fotboll    Rinkbandy / Ishockey    Innebandy    Fritid    Leveransvillkor    Kontakt    Blogg

Löpskor 

Löp kläder 

Löpnings tillbehör 

Spikskor 

Begagnade spikskor 

Sportdryck 

Pulsklockor 

Friidrottsredskap 

Vattenlöpning 

MBT-skor 

Ta kontakt
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muskler) inte hinner tömmas. Vid längre tids aktivitet kan glukoslösningar (t.ex. 
sportdryck) spara på glykogendepåerna och därmed öka kroppens uthållighet.  
 
Vätskeförlust öker markant pulsen och kroppstemperatur 
Vid vätskeförlust på mer än 1-1,5 % av kroppsvikten, dvs. ca 1 liter, gör 
svettningarna att pulsen och kroppstemperaturen ökar markant. Om man svettas 
mycket, t.ex. mer än 1,5 liter i timmen och träningspasset är längre än 90 min, 
är det därför lämpligt att tillföra kroppen så mycket vätska som möjligt - alltså är 
det då bra att dricka vatten. Det går det bra att springa med ett vätskeinnehåll i 
magen på upp till 700 ml. Ytterligare vätskeintag utöver den mängd som kroppen 
kan ta upp medför att magen känns utspänd på grund av den outnyttjade vätskan 
som samlas i magen.  
 
Gytzy Sports Drink
Sportdrycker medverkar som sagt till att upprätthålla vätskebalansen och 
stabiliserar samtidigt kroppens glukosbalans. De bästa energidryckerna att inta 
före, under och efter träning är dem som liknar kroppens egen kroppsvätska och 
som därför kan tas upp snabbt. En optimal sportdryck ska ha rätt sammansättning 
av glukos och mineraler. Gytzy Sports Drink som innehåller kolhydrater och 
mineraler och har utvecklats för att tillföra vätska och upprätthålla vätskebalansen 
på bästa möjliga sätt.  
 
Syftet med Gutzy Sports Drink är att få vätskeupptaget att ske så snabbt som 
möjligt. Samtidigt innehåller drycken elektrolyter/mineraler som hjälper till att 
förebygga huvudvärk, obehag, koordinationssvårigheter och muskelkramper 
under långvariga träningspass.  
 
Före träning
Sportdryck skall intas senast 30 minuter före träning. Om den intas närmare inpå 
träningspasset hjälper den inte lika bra .  
 
Under träning
När du tränar med hög intensitet i mer än 45min kan du som tidigare beskrevs 
öka din prestationsförmåga om du intar kolhydrater och mineraler under tiden.  
Du bör dessutom vara medveten om att du kan få magproblem om du börjar 
att dricka mer eller något nytt under träning. Därför bör du vänja kroppen vid att 
använda sportdryck. Detta kan ta ett par veckor eller mer - prova dig fram!  
 
Efter träning
Alla som tränar hårt under längre perioder har nytta av att dricka så kallad 
återhämtningsdryck. Innehållet i en återhämtningsdryck är detsamma som 
i en sportdryck - dock är det en fördel att komplettera med proteintillskott. 
Kolhydratinnehållet i återhämtningsdrycken är bra för immunförsvaret och 
ser till att du får energi till att återuppbygga glykogenlagren i musklerna och 
levern. Mineralinnehållet hjälper kroppen att återfå vätskebalansen snabbare. 
Proteininnehållet är viktigt för att förhindra att musklerna bryts ned. Vi 
rekomenderar Gutzy Recovery. 

<http://www.run-go.fi/index.php?ART=97&UM=5&CAT=1>. Hämtat 21.11.2012.
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Vatten eller sportdryck?
Kost: Vad är det som avgör om vi ska dricka vatten eller sportdryck när vi springer? Och be-
höver vi egentligen dricka något alls? Ja, det är frågor som alltid är aktuella för löpare. (RW 
mars 2003)

De flesta forskare är överens om att den som tränar eller tävlar kortare tid än cirka 40 minuter, klarar 
sig med vatten för att ersätta vätskeförlusten. Vid längre pass behövs sportdryck för att återställa för-
lusterna av vätska, energi och vissa mineralämnen. 
Att sportdryck har en avgörande betydelse för prestationen visar en undersökning som Pripps Energy 
genomfört bland 332 personer som deltog i Stockholm Marathon 2002.

- Stockholm Marathon är oerhört energikrävande och det krävs att framför allt att kolhydratlagren är 
påfyllda. En medelgod löpare gör av med i snitt 500-700 kolhydrater under ett lopp vilket motsvarar 
cirka 50 potatisar.

Undersökningar har visat att rätt sammansättning och rätt mängd av kost innan ett lopp är helt avgö-
rande för att nå bra resultat, säger Eva Blomstrand som är lektor vid Idrottshögskolan i Stockholm. 
Vidare visar undersökningen att nästan 50 procent dricker någon form av sportdryck i samband 
med träning. Av de som dricker sportdryck gör 60 procent det främst för att orka mer och 18 procent 
främst för att släcka törsten. 28 procent upplever att sportdrycken definitivt ger förväntad effekt och 
48 procent att den till viss del gör det. 22 procent upplever en "psykologisk effekt" av sportdrycken.

Drick innan du blir törstig
Vid kroppsansträngning sker en större förlust av vatten. Energiomsättningen resulterar i ökad värme-
produktion. För att kroppen inte ska bli överhettad svettas vi. Och det vi svettas ut måste vi ersätta. 
Det mesta är vatten men vid långvarig idrottsprestation förlorar vi också salter. Även en liten förlust 
påverkar prestationen mycket negativt. 
Studier visar att en idrottsman som välhydrerad kan springa milen under 35 minuter, springer på näs-
tan 38 minuter vid en vätskeförlust på fyra procent. Den prestationsförmågan försämras med ungefär 
tio procent vid en tvåprocentig vätskeförlust. Vid fem procent minskar förmågan med upp till 30 pro-
cent. Under ett extremt hårt lopp i hög värme kan man förlora upp till två liter vatten per timme. 
Ofta dricker vi för lite. Törst är inget mått på hur mycket vätska vi behöver. Vi måste träna att dricka 
medvetet och det gör ingen skada om vi dricker för mycket. Överskottet försvinner med urinen.

Energidrycker - behövs de?
Energidrycker har blivit oerhört populära i Sverige under de senaste åren. Dryckerna sägs ha egen-
skaper som kan öka prestationsförmågan och fettförbränningen. 
Tidskriften Näringsforskning presenterade för en tid sedan en studie som bevisade att energidrycken 
inte var mycket mer effektiv än en kopp kaffe. 
Energidryckerna innehåller ungefär lika mycket koffein som en kopp kaffe. Om man sedan dricker sitt 
kaffe med sju till åtta bitar socker så kommer man upp i samma energinivå. 
Det enda som egentligen är prestationshöjande i energidryckerna är koffein och socker kom fors-
karna fram till. Allt annat som företagen bakom dryckerna går ut med hittade man inga belägg för. 
Även om energidryckerna marknadsförs som effektiva törstsläckare så ska man komma ihåg att kof-
fein är vätskedrivande. Det är med andra ord viktigt att också dricka vatten för att man inte ska förlora 
vätska.

Drick före, under och efter löprundan
Före: Vätskebrist är det som snabbast försämrar prestationsförmågan. En flaska fylld med vatten är 
därför alltid bra att ha till hands. Vet man att man ska träna på eftermiddagen eller kvällen så gäller 
det att ha ett välfyllt vätskeförråd. Har man planerat att springa ett längre pass så kan det behövas 
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sportdryck timmarna före. Tänk på att inte dricka sportdryck för nära inpå en aktivitet. Det kan nämli-
gen sänka ditt blodsocker så att du känner dig trött och hängig, när du ska till att träna eller tävla. 
 
Under: Var noga med att dricka vid vätskekontrollerna när du tävlar längre tid än 40 minuter. 0,5-2,5 
dl vätska var 15:e minut är lagom. Välj vatten eller sportdryck beroende på hur långvarigt passet är 
och vilken temperatur som råder. Tänk på att dricka både när det är varmt och när det är kallt, man 
svettas även om det är minusgrader ute trots att man kanske inte känner det. Drycken bör inte vara 
för kall. 
 
Efter: När du avslutat ett träningseller tävlingspass måste du snabbt återställa förlusten av vätska. 
Väg dig före passet. Du bör dricka minst lika mycket vätska som du förlorat i vikt. 1 liter vatten mot-
svarar ungefär 1 kilo viktförlust. 
Drick vatten, sportdryck och återhämtningsdryck. 
Den sistnämnda drycken påskyndar återhämtningen eftersom den bl a innehåller både kolhydrater 
och protein. Sedan behövs självklart mat och vila också för att man ska återhämta sig.

Vilken sportdryck ska man välja?
Utbudet av sportdryck i butikerna är stort. Färgglada förpackningar i olika volymer där den ena lovar 
mer än den andra. Vad är det då man ska lägga vikt vid när man väljer sportdryck?

Det som skiljer är innehållet, smaken och priset. Även om den ena sportdrycken påstås vara bättre 
än den andra, så är ändå det viktigaste att hitta en dryck som magen tycker om. Vill man veta exakt 
vad drycken innehåller så studera innehållsförteckningen. Kolla hur mycket kolhydrater sportdrycken 
innehåller per 100 gram pulver(eller 1 dl färdig dryck på flaska). Kolhydratpulver bör innehålla över 
90% kolhydrater och drycken innehålla 58 procentig kolhydratlösning. Vid varmare klimat bör drycken 
ha en lägre koncentration, vid kyligare temperaturer en högre. Finns det då några nackdelar med 
sportdryck? Ja, det ska väl i såna fall vara plånboken och tänderna som inte mår alltför bra. Men det 
går ju också utmärkt att göra sin egen dryck. Det är både billigt och enkelt. 
Här är ett recept 
 
• 1 liter vatten 
• 0.5 dl druvsocker 
• 1 krm koksalt 
• 1-2 msk koncentrerad juice eller saft 
 
Blanda ut druvsocker och salt i vattnet. Tillsätt därefter juice eller saft.
 
Energikakor och gel
Inför kraftprov som Stockholm Marathon, Vasaloppet eller Vätternrundan är det extra betydelsefullt 
att noga planera energiintaget dagarna innan loppet.  
Planera också vad du ska ha med dig under tävlingen. Det kan vara helt avgörande för din presta-
tion. 
Sportdryck är nog de flesta medvetna om att de bör dricka. Men det finns flera effektiva energipro-
dukter energikakor och gel. 
Utbudet av dessa små kompakta energigivare har sakta men säkert ökat i 
butikerna. Nu finns alla tänkbara smaker, sammansätningar och storlekar att välja på. Gemensamt är 
att de innehåller mer eller mindre kolhydrater, fett, protein, vitaminer och mineraler. Sedan finns det 
kakor och gel med ytterligare tillsatser. 
Som komplement till övrig kost under uppladdningsoch återladdningsfaserna är kakor och gel ut-
märkt. Under tävling och träning är gel att föredra eftersom konsistensen är smidig och lättsmält. Ta 
med några kakor och gel på träningsrundan så får du se hur din mage reagerar. Tänk på att dricka 
vatten till.

Richard Kingstad

Skriven: 2003-03-01 Visad: 3535 ggr

<http://www.runnersworld.se/artiklar/vatten-eller-sportdryck.htm>. Hämtat 21.11.2012.
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Är energidrycker säkra?
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedelsbranschen samt Europeiska myndighe-
ten för livsmedelssäkerhet EFSA

EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel SCF (Scientific Committee on Food) kom med ett utlåtande om 
energidryckernas och dessas uppiggande ingrediensers säkerhet år 1999 och kompletterade sitt utlåtande 
år 2003.

Enligt kommittén är koffeinhalterna i energidryckerna inte så höga, att koffeinmängderna man intar vid mått-
lig användning skulle vara skadliga för friska vuxna.

Åt barn rekommenderas energidrycker ändå inte på grund av att de innehåller koffein, eftersom redan en 
liten mängd koffein hos barn kan medföra upprördhet, irritation, spänningstillstånd och rastlöshet. Rikliga 
intag av koffeinhaltiga drycker såsom kaffe och energidrycker rekommenderas inte heller för gravida kvin-
nor. Kommittén uppskattar att 300 mg/dygn är ett säkert koffeinintag för gravida kvinnor.På basis av de nya 
forskningsresultaten har det förts diskussioner om att ställa den trygga gränsen vid 200 mg.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA gav den 15.2.2009 ett vetenskapligt utlåtande om 
två ingredienser taurin och glukuronolakton, som förekommer allmänt i energidrycker. Enligt utlåtandet är 
exponeringen för taurin och glukuronolakton till följd av regelbundet intag inte oroväckande beträffande 
säkerheten. I sitt utlåtande fäste EFSA:s kommitté uppmärksamheten vid de akuta hälsoproblem, inklusive 
olyckor med döden som påföljd, som har rapporterats för unga som dricker stora mängder (ex. ett fall har 
rapporterats om en person som hade druckit 1 420 ml) och kombinerar detta med fysisk ansträngning, el-
ler i flesta fall alkoholanvändning. Kommittén förde även fram slutsatsen att tolkningen av rapporterade fall 
i synnerhet försvåras av att man i de flesta fall även hade intagit alkohol och/eller läkemedel tillsammans 
med energidryckerna. För vissa färska rapporter ansåg kommittén det vara möjligt att hälsoproblemen som 
nämns i dem kunde härröra från kända biverkningar av stora intag av kofein. För sambandet mellan orsak 
och verkan beträffande taurin finns det däremot inga vetenskapliga belägg.

Kommittén anser på basis av nya fakta från undersökningar som har utförts på människor att det är osanno-
likt att taurin och kofein samverkar beträffande vätske- och natriumförlust i kroppen. Kommittén förenar sig 
även med slutsatsen att det är osannolikt att glukuronolakton samverkar med effekterna av kofein, taurin, 
alkohol eller fysisk ansträngning. Det rekommenderas dock att man inte intar energidrycker i samband med 
riklig användning av alkohol eller för att släcka törsten.

Varnings- och koffeinhaltspåskrifter på energidrycker
Livsmedelssäkerhetsverket förutsätter att det i påskrifterna på förpackningarna till energidrycker finns en 
varning om att produkten inte lämpar sig för barn, gravida kvinnor eller koffeinkänsliga personer. På produk-
terna skall också finnas en intagsrekommendation, som vanligen är några burkar per dygn, eller en varning 
om skadorna vid överstora intag.

Enligt handels- och industriministeriets förordning 1084/2004 skall koffein som används som aromämne i 
ett livsmedel anges med sin egen benämning i samband med livsmedlets benämning eller i ingrediensför-
teckningen efter ordet "arom".

Enligt förordningen skall också en dryck som är färdig att konsumeras och som innehåller koffein mer än 
150 mg/l oavsett källa, förses med följande text "hög koffeinhalt (...mg/100 ml)". Påskriften skall finnas intill 
dryckens benämning. En dylik påskrift krävs inte för sådana drycker som är baserade på kaffe eller te eller 
är tillverkade av kaffeextrakt eller teextrakt och vars benämning innehåller ordet "kaffe" eller "te". 

Senast uppdaterad 07.11.2011 

<http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/livsmedelskategorier/energidrycker/ar_energidrycker_sakra_>. 
Hämtat 21.11.2012.
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Energidrycker.se / Innehåll

Innehåll
De vanligaste ingredienserna i energidrycker är koffein, vitamin B, örter, guarana, taurin, ginseng, maltod-
extrin, kolsyra, inositol, karnitine och socker samt sötningsmedel.

Generellt har energidrycker en volym på ca 237 ml. Av dessa 237 ml är ca 80 mg koffein. Detta är dock inte 
den vanliga storleken utan energidrycker finns i olika volymmått. Andra typer av energidrycker har en volym 
på 480 ml och innehåller alltså 150 mg koffein. Överdriven konsumtion av koffein är en konsumtion som 
ligger över 400 mg. Av den 480 ml stora flaskan behöver en person alltså endast dricka tre stycken för att 
riskera sin hälsa. Den allvarliga faran med energidrycker uppstår vid överdriven och regelbunden konsum-
tion eftersom det är under de förhållanden som doserna blir höga.

●   Koffein – Koffein gör att den som intar det blir pigg, dess luftrör vidgas och dess hjärta slår fortare. Detta 
sker bland annat genom att koffeinet sätter sig på receptorerna i hjärnan och blockerar att de kemiska sub-
stanser som berättar för hjärnan att kroppen är trött inte kan sätta sig på receptorerna då de är blockerade 
av koffeinet. Koffein kan i större mängder orsaka en mild eufori samt pigghet. Koffein orsakar bland annat 
pigghet, darrningar, hjärtklappning, magont och stingslighet. Koffein finns naturligt i kaffebönan och i kola-
bönan samt i andra mindre välkända organiska substanser såsom guarana. 

●   Guarana – Guaranaextrakt kommer ifrån guaranaväxten. Guaranaväxten växer naturligt i Sydamerika. 
Det är från fröna som guaranaextraktet framställs. Extraktet innehåller koffein och garvämnen. Förutom för 
ökad uthållighet påstås guarana även ge njutning. Guarana har samma effekt som koffein eftersom guarana 
delvis består av koffein.

●   Vitamin B – Vitamin B kan syfta på olika slags vitaminer då vitamin B går från B1 till B12. Vitamin B är 
löslig i vatten och förekommer naturligt i spannmål och mjölk. B vitaminer är inte besläktade med varandra. 
Den vitamin B som förekommer i energidrycker varierar. De flesta av de olika B-vitaminerna påverkar ener-
giomsättningen och proteinomsättningen och tillsätts därför i energidrycker. 

●  Taurin – Taurin är en organisk aminosyra som finns naturligt i tjurgalla. Fastän det är en aminosyra skiljer 
den sig från andra aminsyror i att den är en sulfonsyra och inte en karboxylsyra. Taurin finns även naturligt 
i människans vävnad men det finns inte i proteiner, alltså i muskler. Människans vävnader innehåller så 
mycket so 1 gram taurin per kilo vävnad. Detta är en överrepresentation av aminosyra då de andra aminosy-
rorna inte finns i lika stor mängd. Taurin tillverkas under naturliga processer i kroppen. Taurin påverkar nerv-
systemet och är en del av processen då ett fosters nervsystem utvecklas. I kroppen agerar taurinet genom 
att reglera vätskebalansen och saltbalansen samt i ögats näthinna. Experiment utförda på djur har visat att 
taurin rubbar hjärtrytmen och kan vara dödligt då det kan leda till att hjärtat stannar. Då taurin inmundigas 
med alkohol tros det orsaka ett flertal skador såsom muskelsönderfall, kramper och död. Idag är det vanligt 
att blanda energidrycker i alkoholdrinkar vilket är ytterst livsvådligt.

●   Ginseng – Ginseng är en ört som växer naturligt i området kring Nepal. Örten har under årtionden ansetts 
bringa långt liv till den som förtär den. Biverkningar har dock rapporterats till myndigheter såsom illamående, 
eksem och ökat blodtryck.

<http://www.energidrycker.se/innehall.htm>. Hämtat 3.12.2012.

Energidrycker.se är en sida som upplyser om
energidryckens effekter och innehåll.
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STUDENTEXAMENS-
NÄMNDEN

MODERSMÅL
Uppgift i kritisk läsförmåga
december 2012−januari 2013

Testserie MC: Kulturell identitet och 
kulturkännedom

Uppgifter

MC1. Är Tintin-böckerna rasistiska enligt materialet?

MC2. Analysera den världsbild som Tintin-böckerna ger. Utgå från materialet.

MC3. Skriv en informativ artikel för en finlandssvensk publik där du presenterar diskussionen 
om Tintin.

Material

Peter Kadhammar: Resonemanget om Tintin är hårresande (artikel)..............................2
Carlos Rojas: Sluta mobba dem som vågar lyfta vardagsrasismen (artikel)...............3–4
Hergé: Tintins äventyr. Tintin i Kongo (bild)...................................................................5
Tintin (Wikipedia-artikel)............................................................................................6–7
Förlaget räknar med dubblad Tintin-försäljning (notis)...................................................8
Tintin förstör barnen! (bloggtext)....................................................................................9
Rätt att förbjuda Tintin!! (bloggtext)...............................................................................9
Tintin’s äventyr på Kulturhuset (bloggtext)............................................................ .10–11

OBS! Materialet utgörs av originaltexter, vilket innebär att de kan innehålla sak- och 
språkfel.

1

Uppgifterna hänför sig till det bifogade materialet. Med hjälp av dem mäts den kritiska läs-
förmågan och graden av allmänbildning. Svara på en av uppgifterna. I ditt svar kan du utgå 
från att läsaren känner till materialet men i svaret måste framgå vilka delar av informationen 
du utnyttjat och vilka egna kunskaper du tillämpat. Motivera dina iakttagelser, påståenden 
och tolkningar med hjälp av både materialet och egen kunskap. Lämplig längd på ett svar är 
2–3 sidor. Ge ditt svar en rubrik. Skriv också ut numret på uppgiften framför rubriken. Svaret 
bör vara tydligt och prydligt skrivet. Svaren bedöms enligt poängskalan 0–6.

ALLMÄN INSTRUKTION



AFTONBLADET 26.9.2012

Resonemanget om Tintin är 
hårresande

Visst är det härligt att leva i ett land där alla bemöts med respekt! Ingen 
ska  känna sig illa behandlad, vi är alla lika, fast inte mer lika än att vi har 
monarki.

Senaste beviset för vår godhet är Kulturhusets i Stockholm beslut att rensa 
ut Tintin. Böckerna om Tintin är nämligen fördoms fulla mot afrikaner, turkar och 
araber (de sitter inte alls på flygande mattor).

Den konstnärlige ledaren på Kulturhuset, Behrang Miri, har ”fått starka reak-
tioner på Tintin bland sina somaliska och eritreanska vänner”. Då var saken klar. 
Ingen ska känna sig kränkt i Sverige.

Miri sa åt personalen att  leta efter fler böcker att kasta. Homofobiska! 
Kvinno fientliga! Utlänningsfientliga! Antidemokratiska! ”All barnbokslitte-
ratur bör ses över. Även vuxenlitteratur”, sa Miri i tisdagens DN.

Bibliotekarierna hade ett styvt jobb framför sig, men det hindrade inte Behrang 
Miri som är en ambitiös karl. Att Strindberg ska bort torde ha varit självklart. Vik-
tor Rydberg? Det räcker med att nämna fördomsfullheten mot romer i ”Singo-
alla”. Och alla vet att Astrid Lindgren använde ordet neger.

Ut med dem!
Några timmar efter  publiceringen av DN:s artikel uppmanade Kultur husets 

ledning Miri att slå upp  orden ”historieförfalskning” och ”yttrandefrihet” i ett upp-
slagsverk som personalen ännu inte hunnit rensa ut. Det berättar  mina jättehem-
liga källor. Han  beordrades att fortsätta till bokstaven P som i ”pudel”.

Miri ifrågasatte om det var rätt att studera pudlar nu när debatten gällde 
Tintin.  Milou är väl ingen pudel? Han ålades då att gå vidare till bokstaven 
A och slå upp ”avsked”.

En stund senare skickade Behrang Miri ut ett pressmeddelande:
Jag inser nu att det är fel att plocka bort litteratur.
Själv ber jag om ursäkt ifall mitt resonemang haltar. Oj, jag ber om ursäkt 

igen.  Hela denna artikel tycks präglas av svartsyn. Aj, förlåt. Men ibland känns 
det som om man pratar för döva öron, och då menar jag  inte att förolämpa alla 
hörsel skadade.

För att uttrycka mig klart och tydligt anser jag att Behrang Miris resonemang  
är hårresande och vi som saknar hår känner oss  väldigt illa berörda.

I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgi-
vare.

PETER KADHAMMAR

<http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article15504012.ab>. 
Hämtat 21.11.2012.
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AFTONBLADET 27.9.2012

Carlos Rojas: Sluta mobba 
dem som vågar lyfta vardags-
rasismen
Så fort någon - som Miri på Kulturhuset - utför 
en handling med avsikt att minska rasismen i 
samhället, blir handlingen förlöjligad av etablis-
semanget.

Samtalet om rasism i Sverige uteblir när mediedrev som det mot Behrang Miri 
sätts igång. Mönstret att så fort någon utför en handling med avsikt att minska ra-
sismen i samhället, blir den handlingen förlöjligad och hånad av etablissemanget. 
Följden blir att fokus hamnar på individ- eller symbolnivå istället för att lyfta taket 
och samtal om den rasism alla i Sverige bär på.
 

Miri är bara den senaste i raden av antirasister att hamna i den här situatio-
nen. En av de första och tydligaste situationerna i ”modern” tid som jag minns är 
när dåvarande Centrum mot rasism kritiserade marknadsföringen av GB:s glass 
Nogger black för att vara rasistisk. Det fanns ingen kapacitet alls i det kollektiva 
offentliga samtalet att ta tillfället i akt och diskutera den vardagsrasism som finns 

Kulturhusets Behrang Miris beslut att rensa barnbokhyllorna från Tintin blev snabbt kraf-
tigt sågat på sociala medier. Bara några timmar efter att nyheten hade spridits skickade 
Kulturhuset ut ett mejl där de meddelade att beslutet var ett misstag.
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ibland oss – så omedveten att den i all välvilja blir del av en harmlös produkts 
reklam. Sen dess har det fortsatt. En av dem som också ställde sig bakom den 
kritiken, Afrosvenskarnas Kitimbwa Sabuni, tog också till orda under "tårtgate". I 
veckan fick jag veta att någon hade skapat ett Facebook-konto i hans namn och 
med hans bild för att skriva falska, ointelligenta statusuppdateringar för att sinka 
hans persona. Det dröjer sannolikt inte länge förrän det dyker upp någon förlöjli-
gande sida om Miri och Tintin-historien.
 

Varför ska vi skämta bort och håna bort rasismfrågan så fort den dyker upp? 
Förstår inte någon ansvarig utgivare för de stora forumen och kanalerna bättre? Ur 
mitt perspektiv handlar förlöjligandet om att det inte finns personer med kapacitet 
att prata om rasism på en hög nivå i etablissemanget och det offentliga rummet. 
Inte för att de inte finns, utan för att de inte har plats.
Många av oss som lyft frågor om rasism i det offentliga rummet har råkat ut 
för ”en Tintin”. Att vi med hela vårt hjärta jobbat och lobbat för ett mindre ra-
sistiskt Sverige, för att etablissemanget vid första bästa tillfälle av oaktning 
till sist ska såga oss vid fotknölarna. På ett eller annat sätt. I bästa fall händer 
det som händer Behrang Miri nu – i många andra fall är det helt enkelt så att 
vi blir hotade, upprepade gånger, till den grad att vi till slut backar, tar min-
dre plats eller väljer bort ”striden” helt. Dessa hot är så utbredda att man i 
princip kan säga att det kommer mordhot på köpet idag om du jobbar antira-
sistiskt. Det är ett systematiskt och utbrett hot mot yttrandefriheten som inte 
blir belyst, helt enkelt för att ingen av oss som blir hotade gör ett nummer 
av det. Men många av oss påverkas mer än vi vill erkänna av det, inte minst 
när vi får våra första barn och inte längre bara riskerar vårt eget välmående.
 

Det förakt som får flöda offentligt i stora forum, tidningar och kanaler, mot 
individer, som substitut för det intelligenta samtalet om rasism, föder mer rasism 
och avarter av extremt förakt, som hot och hat är. Jag kan utan att blinka säga att 
du som uttrycker dig raljant om Behrang Miris initiativ, är en del i den kugge som 
bär upp strukturen som till sist får sjuka alternativt genombittra personer att hota 
honom, mig och så många andra antirasister till livet. Men nej, jag skyller inte på 
dig. Däremot tycker jag att valt mellan handlingen att raljera över en antirasistisk 
handling, är mindre intelligent än att utifrån händelseförloppet göra en större ana-
lys av situationen i Sverige – varför blir detta så känsligt? Hur ska vi välja vad som 
är okej? Vart går gränsen?
 

Tänk efter – av alla som burit den antirasistiska fanan offentligt sen 80- och 
90-talet – hur många finns kvar? Finns någon ens i det offentliga samtalet idag? 
Står det i proportion till frågans vikt? Det är noll, det är nej och nej igen.
Vi behöver öppna oss för det stora och för det lilla i frågorna som rör rasism, inte 
bete oss som mobbande lågstadieelever så fort någon gör något utanför grupp-
normens ram. Den sofistikerade utfrysningen och det sofistikerade tillintetgörande, 
kan vara mycket värre än dess våldsamma variant.

Carlos Rojas

<http://www.aftonbladet.se/debatt/article15514745.ab>. Hämtat 21.11.2012.
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Hergé, Tintins äventyr: Tintin i Kongo, Bonnier Carlsen, 1995 (översättning Karin och Allan B Janzon av Tintin au Congo, 1946)
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Tintin 1

Tintin

Tintin
Publikationsinformation

Originalnamn Tintin

Första framträdande Tintin i Sovjet

Skapad av Hergé

Karakteristiskt

Art Människa

Hemvärld  Belgien

Partners Milou, kapten Haddock, Dupondtarna

Vänner Milou
Kapten Haddock
Professor Kalkyl
Dupondtarna

För serien, se Tintins äventyr.

Tintin är en seriefigur skapad av den belgiske serieskapen Georges Remi, alias Hergé och huvudperson i seriesviten
Tintins äventyr.

Bakgrund
Tintin (vars namn betyder ungefär "ingenting alls" på franska) baserades till stor del på en av Hergés tidigare
skapelser, nämligen scouten Totor, lämmelpatrullens oförskräckte ledare. Totors äventyr publicerades mellan 1926
och 1929 i den belgiska månadstidningen "Le Boy-scout Belge", 'Den belgiske pojkscouten'. Hergé som var anställd
på Le XXéme Siécle och blivit tilldelad huvudansvaret för "Le Petit Vingtième" fick i uppdrag att göra en uppbygglig
serie där Belgien framställdes i positiv dager mellan de äventyr som läsarna krävde. Hergés lösning blev att skicka
huvudpersonen till olika exotiska platser, och då blev yrket som reporter idealiskt. Trots att Tintin nästan alltid är ute
på uppdrag, skildras hur han skriver en artikel bara en gång (i Tintin i Sovjet).
Seriefiguren Tintin är en ung man med mer eller mindre neutrala drag, bortsett från att han ofta blir involverad i
farliga fall som han klarar sig ur genom sitt mod. Framför allt är Tintin rätt slätstruken i jämförelse med seriens
bifigurer.
Men Tintin förändrades under seriens gång. Från att ha varit lite rebellisk under de tidiga albumen, blev han med
början i albumet Castafiores juveler en mer passiv figur som väntade på att äventyren skulle komma hem till honom.
Den trenden blev än mer tydlig i de två sista albumen Plan 714 till Sydney och Tintin hos gerillan. Vissa fans anser
att de albumen sviker Tintin som figur, andra menar att de är de mest välgjorda och underhållande albumen.
Men genomgående för hela serien är att Tintin är mycket händig, intelligent och alltid kapabel att agera snabbt i
svåra situationer. Han kan manövrera flygplan, helikopter, ubåt, vanlig båt och till och med stridsvagn. Dessutom
kan han hantera ett flertal olika vapen och i Blå Lotus förefaller han också vara en mycket god slagskämpe. Det
framgår också i Krabban med guldklorna att han är en bra skytt, att han talar ett flertal olika språk och är skicklig på
att lösa diverse chiffer och gåtor. Han behärskar även bergsklättring och många tekniska områden. Dessutom är han
vältränad och har en mycket bra kondition.
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Tintin 2

Andra namn
Ibland under äventyrens gång har Tintin använt alias eller blivit kallad för andra namn
• Beh-Behr i Faraos cigarrer av Sergeant Ibn-Abu-Bekhr.

Sysselsättning
Trots att Tintin är journalist, är det mycket sällan han utövar sitt yrke. Hans yrke framgår tydligast i Tintin i Sovjet. I
albumet Tintin i Kongo är han utsänd just som journalist, men sedan blir det mera sällsynt. Dock blir han ofta
igenkänd som den kände journalisten.
I Månen tur och retur deltar han också som journalist och skall skriva om den första månfärden.
I Den mystiska stjärnan nämns han som den som representerar pressen i presentationen av polarexpeditionens
deltagare.
I Tintin i Amerika är han utsänd för att rapportera om det stora gangsterkriget i Chicago.

Avrättningar
Vid flera tillfällen bakbinds Tintin och hans avrättning verkar nära, men på något sätt klarar han sig alltid ur knipan.
• I Tintin i Kongo blir han falskt anklagad för att ha stulit och förstört en fetisch och binds fast i en hydda för att

dödas på morgonen.
• I Tintin i Amerika binds han av indianer mot en totempåle. Han kastas också i sjön med (flytande) fotboja av

Chicagos gangsters i detta album.
• I Faraos cigarrer skall han arkebuseras som spion. Man kan även misstänka en planerad mumifiering av både

Tintin och Milou i denna pyramidala berättelse.
• I Blå Lotus skall Tintin halshuggas av japanska styrkor anklagad för 1. spioneri, 2. mordförsök, 3. våld mot högre

officer och 4. olovligt bärande av uniform. Här blir Tintin även utsatt för en mer "privat" halshuggning, som
dessbättre avbryts.

• I Det sönderslagna örat är Tintin på väg att avrättas i San Theodoros för att de tror att han har smugglat in
bomber i landet.

• I albumet Solens Tempel skall Tintin och Haddock straffas med döden för att de trängt in i Solens Tempel.
Avrättningsmetoden är bränning på bål, vilket ska antändas av solens strålar. Avrättningen avbryts tack vare en
solförmörkelse.

Det förekommer flera andra tillfällen då Tintin riskerar livet.

Skådespelare
Tintins svenska röst har framförts av Tomas Bolme[1], Mats Qviström[2], Jacob Hård[3] och Jesper Adefelt[4].

Referenser
[1] http:/ / www. dubbningshemsidan. se/ credits/ tintinsaventyr/
[2] http:/ / www. dubbningshemsidan. se/ credits/ tintin/
[3] http:/ / www. dubbningshemsidan. se/ credits/ tintin-solenstempel/
[4] http:/ / www. dubbningshemsidan. se/ credits/ tintin-enhorningenshemlighet/

Externa länkar
• Tintin (http:/ / www. imdb. com/ character/ ch0027213/ ) på Internet Movie Database
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Dagens Industri, di.se 2.11.2011 

Förlaget räknar med dubblad Tintin-
försäljning  

 
Filmen om Tintin hade svensk premiär i helgen och satte premiärrekord för en animerad 
film. Och bokförlaget hoppas också få draghjälp av filmen, skriver Dagens industri. 

128.000 personer såg "Tintins äventyr - Enhörningens hemlighet" under premiärhelgen, skriver Di. 

Enligt filmdistributören är det rekord för en animerad film. 

Bokförlaget Bonnier Carlsen, som ger ut de 24 Tintinböckerna, hoppas på en liknande effekt. Sedan 
böckerna gavs ut i nyöversättning för sex år sedan har det sålts en halv miljon Tintinalbum i Sverige. 

Förhoppningen är att filmen ska bidra till en fördubbling av försäljningssiffran. 

"Alltid när det händer något kring Tintin rasslar det till i försäljningen", säger hon till Di. 

Bonnier Carlsen passar också på att ge ut fyra nya böcker med Tintintema - bland annat en bok om 
filmen och filmen som roman. 

di.se 
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Tintin förstör barnen! 
Posted on 25 september, 2012 by 2000aldrig  

Böckerna om seriefiguren Tintin har rensats bort från hyllorna i ungdomsbiblioteket på 
Kulturhuset i Stockholm. Anledningen är att Tintin ger barnen en skev världsbild och ett 
kolonialt perspektiv. 

Att barn påverkas kraftigt av det de läser står utom all rimlig tvivel. Den ytterst rimliga 
slutsatsen är att alla som läst Tintin är rasister, alla som läst Emil i Lönneberga är ligister 
och alla som någonsin läst Karlsson på taket är mytomaner. Därför tycker vi att det är 
helt rätt att barnen skonas från dessa värderingar från 30-talet som definitivt inte är nyttiga 
i barns utveckling. Nej, låt istället barnen ta del av moderna värderingar, slippa 
seriemagasin och spela datorspel. 

<http://2000aldrig.se/2012/09/25/tintin-forstor-barn/>. Hämtat 4.12.2012. 

 

 

Rätt att förbjuda Tintin!! 

Postat den 25 september, 2012 av xcmankan 

 

Kan helt hålla med Kulturhuset som rensar bort Tintin ur hyllorna! Vi kan ju inte ha en 

serietidningshjälte som så uppenbart står för värderingar ett modernt samhälle kan acceptera! 

Titta bara på bilden hur hipster-Tintin utan vare sig bromsar på cykeln eller hjälm på huvudet och 

med blicken vänd bakåt far fram på gatan!! 

<http://velonavia.outsideonline.se/2012/09/25/ratt-att-forbjuda-tintin/>. Hämtat 4.12.2012. 
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Susanna's Crowbar 
 

Tintin´s äventyr på Kulturhuset 
Posted on 26 september, 2012 by Susanna Varis 

 

Lyckligtvis varade inte censuren av Tintin på Kulturhuset längre än några timmar, men för 

att påminna oss alla om bibliotekens uppgift kan man bland annat läsa i de styrande 

dokumenten (Bibliotek i Rörelse. Biblioteksplan 3.0 – en strategisk plan för Stockholms 

bibliotek 2011 – 2015) för verksamheten att man som ram ska ha UNESCO:s 

Folkbiblioteksmanifest: 

”Unescos folkbiblioteksmanifest är rådgivande för FN:s medlemsstater. Där anges att 

folkbiblioteken ska göra alla slag av kunskap och information tillgänglig för 

medborgarna. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, 

nationalitet, språk, samhällsklass, funktionsnedsättning, sjukdom eller internering inom 
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kriminalvården. Via folkbiblioteken ska medborgarna kunna hitta material och tjänster 

som stöttar dem och tillgodoser deras behov, ett livslångt lärande, ett självständigt 

ställningstagande och en kulturell utveckling. Samlingar och utbud ska vara fritt från all 

form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller av kommersiella 

påtryckningar. Samlingar och tjänster ska omfattas av olika slags medier förmedlade 

genom modern teknik såväl som traditionellt material.” 

Längre ner i dokumentet kan man läsa: 

”Biblioteken symboliserar vår kulturs kontinuitet och minne men är samtidigt 

närvarande i det samtida, dagsaktuella och visar mot framtiden. Det är kopplingen 

mellan nu och då, mellan historia och framtid, mellan det egna kvarteret och världen, 

digitalt och analogt, som är bibliotekets unika kännetecken.” 

Hur ska en person som växer upp någonsin begripa hur världen har sett ut eller varför den 

borde se ut på något annat sätt om vi skulle sopa banan ren från historiska fördomar, 

sexism eller andra orättvisor? Om vi stöper om den samlade, skapade världskonsten till att 

enbart innehålla icke-rasistiska och genuskorrekta verk? 

Bortsett från att detta låter som något hämtat ur historiens mörkaste diktaturer, så torde 

det raktigenom motverka sitt syfte. Om nu allt på ytan verkar från alla håll och kanter 

betraktat som fullständigt rättvist och icke-diskriminerande, vad ska man då kämpa för? 

Vilka orättvisor finns det, om dessa inte får framställas eller beskrivas? Om ingen någonsin 

har skrivit en rasistisk eller sexistisk bok, vad bråkade man om? 

Dessutom: 

”Demokratin i vardagen är beroende av ett öppet offentligt samtal, där många röster gör 

sig hörda. Biblioteket ska ge plats för en mångfald av åsikter, såväl i litterära uttryck 

som i samhällsdebatter. Bibliotekens urval av medier ska vara brett och inte väja för det 

 

<http://www.susannavaris.com/blogg/2012/09/tin-tin´s-aventyr-pa-kulturhuset/>. Hämtat 4.12.2012. 
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STUDENTEXAMENS-
NÄMNDEN

Uppgifter

MD1. Hur kan en författare skapa ett intryck av att det han eller hon skriver är sant? Stöd dig 
på materialet.

MD2.	 Skriv	ett	debattinlägg	för	en	finlandssvensk	dagstidning	där	du	försvarar	eller	proteste-
rar mot användningen av mumintrollen på det sätt som Peter Mickwitz gör i sin text.

MD3. Analysera den bild av Finland som de två webbplatserna ger. 

MD4. Hur påverkar målgruppen valet av information på en webbplats? Använd exemplet 
”Finland”.

Material

Peter	Mickwitz:	Festligt	med	mumintroll	(textutdrag)...............................................2−5
Visitfinland.com	(webbtext).......................................................................................6−7
Statistikcentralen (webbtext)..........................................................................................8

OBS! Materialet utgörs av originaltexter, vilket innebär att de kan innehålla sak- och 
språkfel.

1

MODERSMÅL
Uppgift i kritisk läsförmåga
december	2012−januari	2013

Testserie MD: Kulturell identitet och 
kulturkännedom; informations- och mediekunskap

ALLMÄN INSTRUKTION

Uppgifterna	hänför	sig	till	det	bifogade	materialet.	Med	hjälp	av	dem	mäts	den	kritiska	läs-
förmågan och graden av allmänbildning. Svara på en av uppgifterna. I ditt svar kan du utgå 
från att läsaren känner till materialet men i svaret måste framgå vilka delar av informationen 
du	utnyttjat	och	vilka	egna	kunskaper	du	tillämpat.	Motivera	dina	iakttagelser,	påståenden	
och	tolkningar	med	hjälp	av	både	materialet	och	egen	kunskap.	Lämplig	längd	på	ett	svar	är	
2–3 sidor. Ge ditt svar en rubrik. Skriv också ut numret på uppgiften framför rubriken. Svaret 
bör	vara	tydligt	och	prydligt	skrivet.	Svaren	bedöms	enligt	poängskalan	0–6.



2

– –

– –



3

– –
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Peter Mickwitz, Där bara diset återstår av paradiset (2008) 

5

– –



● Nyaste nytt   –  Läsvärda artiklar

VIDEO
LAPPLANDS KALL 
KAN ÖVERRASKA DIG
—

VIDEO
ETT UPPFRÄSHANDE
DOPP?
—

MÖTE MED EN BJÖRN
—

SAMERNA –
URSPRUNGSFOLKET
I NORR
—

TOP PICKS  VIDEO
NORRSKENET – FÖR 
ATT RÄVEN RASKAR
ÖVER ISEN?
—

DET MAGISKA OCH 
MYTOMSPUNNA
LAPPLAND
—

TOP PICKS  VIDEO

GALEN I DEN 
ARKTISKA VINTERN
—

GALEN I DEN ARKTISKA1 2 ETT HUNDLIV DU 3 NORRSKENET – FÖR ATT 4 PÅ TOPPEN

– Välkommen till

Finlands officiella resewebbsida

● Om Finland   –  Känner du inte till Finland? En bra plats att börja på:

Om Finland
—
Finland är fullt av intressanta kontraster, så 
som de fyra årstiderna, midnattssolen och den 
mörka perioden kaamos, urbant och lantligt, 
öst och väst – allt man kan tänka sig. 
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● Resmål   –  Upptäck Finland genom fyra unika regioner

● Årstider  –  Oavsett när du kommer blir det aldrig tråkigt

LAPPLAND – NORRA
FINLAND
—

SJÖDISTRIKTET
—

HELSINGFORS
—

KUSTOMRÅDEN OCH
SKÄRGÅRDEN
—

SOMMAREN
—

HÖSTEN
—

VINTERN
—

VÅREN
—

● Teman
SOMMAREN
—

HÖSTEN
—

VINTERN
—

VÅREN
—

TYSTNAD, TACK
—

VILD OCH FRI
—

KULTURELLA TONER
—

<http://www.visitfinland.com/sv/>.	Hämtad	26.11.2012.
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<http://www.stat.fi/index_sv.html>.	Hämtat	5.12.2012.
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STUDENTEXAMENS-
NÄMNDEN

Uppgifter

ME1. Kan man avgöra hur bra en bok är utifrån omdömen på ett webbforum? Stöd dig på 
materialet. 

ME2. Är ett omdöme på ett webbforum pålitligt? Vilka omdömen skulle du själv använda om 
du ska övertyga någon om att ”Det” är en bra bok?

ME3. Vad berättar reklam om det historiska och kulturella sammanhang där den skapats? 
Utgå från reklambilderna för bananer.

Material

Kommentarer på webbforumet boksidan.net (material från nätet).............................2−7
Bananreklam: De Äro Rena (bild)..................................................................................8
Bananreklam: Traktering vid radiokalas (bild)...............................................................9

OBS! Materialet utgörs av originaltexter, vilket innebär att de kan innehålla sak- och 
språkfel.

MODERSMÅL
Uppgift i kritisk läsförmåga
december 2012−januari 2013

Testserie ME: informations- och mediekunskap; 
kulturell identitet och kulturkännedom

Uppgifterna hänför sig till det bifogade materialet. Med hjälp av dem mäts den kritiska läs-
förmågan och graden av allmänbildning. Svara på en av uppgifterna. I ditt svar kan du utgå 
från att läsaren känner till materialet men i svaret måste framgå vilka delar av informationen 
du utnyttjat och vilka egna kunskaper du tillämpat. Motivera dina iakttagelser, påståenden 
och tolkningar med hjälp av både materialet och egen kunskap. Lämplig längd på ett svar är 
2–3 sidor. Ge ditt svar en rubrik. Skriv också ut numret på uppgiften framför rubriken. Svaret 
bör vara tydligt och prydligt skrivet. Svaren bedöms enligt poängskalan 0–6.

ALLMÄN INSTRUKTION



 

     
 

Hem  | Sök böcker  | Lägg till ny bok  | Topplistor  | Forum | Länkar | Kontakta oss | Bli medlem | 
 

          Logga in  
 

 
Samma Författare: 
Allt kan hända  
Att skriva  
Benrangel  
Blaze  
Carrie  
Christine  
Cujo  
Dance MacAber  
De öde landen  
Den flyende mannen  
Den förskräckliga apan  
Den gröna milen  
Desperation  
Det mörka tornet  
Det mörka tornet 2: De.. 
Det svarta huset  
Det svarta tornet I: R..  
Det svarta tornet II:..  
Different Seasons  
Dimman  
Djurkyrkogården  
Dolores caliborne  
Dolores Claiborne  
Drakens Ögon  
Dreamcatcher  

Liknande böcker: 
Smygande steg  
 V. Hawthorne 
Mörka natten  
 M. balazsi 
Klonad nr 229 P  
 L. Singleton 
Vrakskeppet  
 A. Jones 
Omgiven av mörker  
 D. Parker 
Trasdockan  
 D. Koontz 
 
Välj Genre  
Roman  
Historisk Roman  
Deckare 

Thriller 

Fantasy  
Science-Fiction 

Ungdomsbok  
Biografi  
Fakta  
Klassiker  
 

 
Det   

 Författare: Stephen King 
 Genre: Rysare  
 Ämnesord: mord, kärlek, spänning, äventyr, vänskap 
 ISBN: 9789170028342 
   
 

 
I den lilla staden Derry börjar hemska saker att hända. Barn mördas och det 
är ingen människa som ligger bakom... 
Bill och hans sex vänner är 11 år och de bestämmer sig för att döda "Det". 
Det blir den värsta sommaren i deras liv, men samtidigt den bästa eftersom 
de lär sig vad riktig vänskap innebär. Samtidigt som de kämpar mot ett 
ofattbart monster måste de hålla sig undan från de större grabbarna som gör 
allt de kan för att "märka" 11-åringarna. 
Efter sommaren svär de att återkomma om "Det" inte skulle vara dött. 
29 år senare lyfter Mike telefonluren för att samla sina vänner från 
barndomen igen... 
 
 

Medelbetyg: 3,91 (34 röster)   

 
 

  » Skriv egen recension «  
 

 
Bok recensioner av Det :  

 
Margut  2004-02-14 18:15
En av mina absoluta King-favoriter!  
King är en mästare på karaktärer och "Det" är ett lysande exempel på detta. 
Bill, Bev, Mike, Ben, Richie, Stan och Eddie blir "levande" och man MÅSTE få 
vara med dem till slutet. Deras lojalitet och vänskap för varandra skildras på 
ett suveränt sätt som är typiskt för King. 
Rekommenderas varmt! 
Betyg 5 

 
jema  2004-02-18 17:38 
Iiiiiiih. Den här höll mig helt och hållet sömnlös under flera nätter när jag läste 
den får många år sedan. Dessutom utvecklade jag en fobi mot avlopp vilket 
gjorde det knepigt att göra så enkla saker som att tvätta ansiktet utan att 
liksom höra den där elaka clownen... 
Betyg 5 

 
 
Pingu  2004-03-08 00:50
Den är onekeligen vääldigt bra. Slutet drar emellertid ner den till en fyra. Jag 
gillar skarpt Kings sätt att göra sina karaktärer intressanta i sig själv och bygga 
upp en trovärdig miljö som arena för sina overkligheter. 
Betyg 4 
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salevik  2004-04-20 13:36
Kommer ihåg att jag läste denna boken som 12-åring. Eftersom mamma inte 
tyckte så väldigt mycket om att jag låg och läste hela nätterna låg jag under 
täcket med ficklampa och läste den här... 
 
Detta är den bok jag har mest skrämmande minnen till. SK's sätt att illustrera 
motbjudande händelser är imponerande. Barndomsskildringarna är också 
mycket starka. Slutet drar dessvärre ner bokens betyg - det kunde ha gjorts så 
mycket bättre. 
Betyg 4 

 
Ninnas  2004-05-01 23:47
Ja, herregud! Jag kommer ihåg när jag läste den här när jag gick på 
gymnasiet. Jag hade flera år efteråt svårt för att tvätta ansiktet så där i 
handfatet och sedan titta upp på mig själv i badrumsspegeln. Var livrädd för 
att se ett clownansikte över axeln på mig själv!! Ja huga! "Det" är verkligen än 
jättebra historia. Sorglig och gastkramande läskig! Blir lite för mycket med hur 
historien artar sig på slutet dock, tycker jag. Men annars, verkligen jättebra! 
Betyg 5 

 
ElinLeticia  2004-05-24 18:06
Det är år 1958 och sju mobbade femteklassare förs samman av ödets nyck. I 
förlorarnas klubb finns färgade Mike, den fattiga pojkflickan Beverly, Stan, som 
är jude, Bill som stammar så fort han försöker säga en mening, Ben vars 
kroppshydda är enorm, astmatikern Eddie och slutligen den storkäftade Richie. 
Barnen blir snart varse om att något inte står rätt till i Derry, den lilla staden 
där de bor. Något ont lurar i kanalerna, något som bara barn kan se, men som 
är högst verkligt ändå. En mordvåg skakar staden, där små barn lemlestas och 
dödas på de mest fasansfulla sätt. De enda som kan stoppa det onda är de 
udda barnen.  
Tjugosju år senare börjar fasorna igen och de nu vuxna barnen lämnar sina 
hem, sina respektive och sina karriärer för att åter jaga skräcken tillbaka i 
kanalerna där de hör hemma. Men barnens tro är något unikt, kan vuxna 
åstadkomma samma magi? 
 
"Det" var den första King bok jag läste. Jag var själv elva år precis som barnen 
i boken, och nog skrämde berättelsen halvt ihjäl mig. Vid det här laget har jag 
läst boken kanske 20 gånger om, både på svenska och engelska. Jag älskar 
den fortfarande. Och fortfarande blir jag lika livrädd när jag läser den. Jag 
måste till och med göra en ritual med nallebjörnar som vaktar sängens alla 
fyra hörn innan jag vågar lägga mig tillrätta med boken. Rent berättarmässigt 
är den här boken nästan unik. Den är lång, en riktig tegelsten, men ändå blir 
den aldrig tråkig. Barnens berättelse och de vuxnas vävs in i varandra och 
kompletterar varandra perfekt. Varje person växer i ens medvetande och man 
lämnas inte oberörd ens av det "onda" gänget som Henry Bowers tillhör. 
Språkmässigt är boken också väldigt speciell. Samtidigt skulle jag inte påstå 
att den är värd att läsas bara för språkets skull. "Det" är troligtvis inte den 
bästa King-Roman som författats, även om jag är nostalgisk och älskar min 
"första" kontakt med King. Bortser jag från mina egna nostalgiska känslor kan 
jag inte ge boken fullpott. Ingen jordgubbe alltså, men väl fem stjärnor! 
Betyg 5 

 
loidor  2004-08-12 18:48
Perversionernas mästare regerar igen. Retar mig oerhört på att King aldrig 
någonsin lyckats göra något som är skrämmande, uten äcklande. Var det inte 
på grund av det här som man skrattar åt filmer som Bad Taste, istället för att 
bli rädd för dem? Nej, King är äcklets obestridde mästare. Och skulle jag känna 
en längtan efter att få dricka bajs så vet jag vilken bok jag ska läsa. Nämligen 
Det. För så bra är den. Bajs. 
Betyg 1 

 
raneklint  2004-08-18 10:22 
I Kings vanliga anda är den här boken relativt bra i början men blir snart så 
surrealistisk att du antingen vill skratta eller gråta. Tråkig, helt enkelt. 
Betyg 1 
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aud  2005-01-10 17:15
bra och otäck, men med vissa låmgtråkiga partier. 
Betyg 4 

 
Tiaran  2005-02-28 08:44
När jag läste boken första gången var jag tolv och sen dess har jag tyckt att 
den varit ruggig, äcklig och grymt bra. Ser ingenting som skulle kunna ta bort 
den känslan hos mej att det här är en bra bok. 
Betyg 5 

 
Nessa  2005-07-19 12:24
En av mina absoluta King-favoriter! Varför? Jag tycker att den är väldigt 
spännande och jag tycker om att det varvar mellan dåtid och nutid. Det är 
väldigt detaljerade miljöer och personer, det känns nästan som att man är med 
i där i Derry. Låt er inte avskräckas av att den är så tjock! Det är väl värt 
"besväret". 
Betyg 5 

 
li  2005-08-29 14:41
Helt sjuk bra bok. Jag satt som klistrad bakom den i flera dagar. Jag såg den 
på film en allhelgona natt för sex år sedan men jag tyckte av vad jag kommer 
ihåg av filmen att boken var bättre även om filmen var väldigt skrämnade för 
en tolvåring!! 
Betyg 4 

 
Linda Ch  2005-10-29 10:22
Håller helt med Aud.... 
en klassisk King! 
Betyg 4 

 
BonHawk  2005-12-12 17:48
Det är en speciell rädsla som infinner sig när det är barn som är 
huvudpersonerna i en skräckroman. Vet inte om det är att jag själv lever mig 
in i rollen som barn och blir skrämd på samma sätt som dom. Tyckte mycket 
bra om boken när jag läste den. Läste flera år senare Nattsommar, av Dan 
Simmons, som är väldigt lik i sitt upplägg. Vände mig flera gånger om i sängen 
för att se efter om jag verkligen var ensam i rummet... Detta är skräck som 
skrämmer. 
Betyg 4 

 
Nornor  2005-12-20 12:03
En av Kings absolut bästa. 
Betyg 4 

 
malmoe  2006-01-23 20:59 
S.King's Absolut BÄSTA bok....börjar man läsa "Det" vill man inte att boken ska 
ta slut..... 
Betyg 5 

 
 
hosibaba  2006-05-31 14:05 
Det här är en av de bästa Stpehen King böcker som jag har läst. Den var 
ganska lång men jag tyckte ändå väldigt mycket om den. Den får en femma av 
mig. 
Betyg 5 

 
 
Dulcinea  2006-08-03 18:47
Stephen King skriver mycket bra och jag kom in i den här boken direkt, tyvärr 
har jag inte vågat läsa klart den (det är det första jag försöker våga mig på att 
läsa av Stephen King) 

 
tekoppen  2006-09-28 11:51
Underbar bok, men se inte filmen.... 
Betyg 5 
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dsebbe  2007-02-16 23:28
min första king bok och första rysarskräckis oxå, tyckte att den var väldigt 
läskig och spännande förutom 100 sidor överflödig text i mitten av boken, det 
är snart 20 år sedan jag läste den så min tanke om boken kan möjligen ha 
ändrats om jag skulle läsa den igen. 
Betyg 3 

 
Sandie  2007-10-14 11:16
Det är en speciell känsla den som man som 14 åring fick då man läste denna 
bok. Jag tror inte längre på tomten men nog fan så skrämmer den här boken 
skiten ur mig, trots att den inte är ett skvatt mer trovärdig än gubben med röd 
dräkt och skägg. Det är något med Kings sätt att skriva som trollbinder en och 
får en att glömma allt vad man tror på, han får allt att kännas som att det 
verkligen excisterar. 
Såhär när man vuxit upp och tror man vet bättre, upplever man stundvis 
samma spänning, men jag kan hålla med om att den tappar greppet om en då 
och då. För mig bevisar det bara att den här boken är värd ett bra betyg, det 
handlar bara om att läsa den i rätt tid och på rätt plats i livet, och hur många 
tonåringar tyckte inte att den här var läskig!? 
Betyg 5 

 
minigrisen  2007-11-14 16:59
fängslande saga. ingen kvalitet. hatar dessa gott och ont berättelser. dessutom 
flickan som prostituerar sig för sina vänner. kanske inte är helt orealistisk men 
det passar sig inte eftersom resten är orealistisk och det därför inte blir något 
provocerande i det. bara äcklande. 
Betyg 1 

 
ebba85  2007-12-05 16:26 
"Det" är en skräckroman av Stephen King som handlar om den lilla staden 
Derry som var 27:e år drabbas av det omnämnbara, fasansfulla Det. Under 50-
talet kämpar 7 barn mot monstret som bor under staden. De lovar att komma 
tillbaka om det onda någonsin återvänder. 27 år senare får de alla varsitt 
telefonsamtal från Mike som bor kvar i Derry och som är den ende som minns 
vad som hände den där sommaren. Motvilligt återvänder 5 av dem och dras 
åter in i den lilla stadens ondskefulla kraftfält. Jag läste den här boken på 
engelska och det tog mig ungefär 3 dagar. Anledningen var att en är så 
spännande att jag inte kunde lägga mer den. Jag blev skrämd flera gånger och 
höll på att dö av skräck när jag läste kapitlet då Beverly hör röster från 
avkoppet eftersom jag just då skulle tvätta händerna och upptäckte blodfläckar 
i handfatet. Detta hade dock en naturlig förklaring, men gissa om jag blev 
rädd....Boken tappar dock mot slutet och det drar ner betyget. Annars är "Det" 
en jättebra bok. 
Betyg 3 

 
 
Wilma  2008-01-03 23:08
Skrämmer slag på läsaren. Inget att ha om man inte älskar att bli skiträdd. 
Tyckte själv att det var riktigt rysligt härligt! 
Betyg 4 

 
sannz  2008-05-02 11:53
en av mina king favoriter;D 
Betyg 5 

 
Tiger_Lilja  2008-07-29 12:20
spänade läskig härlig pärfekt att läsa när hösten tränger sig på 
Betyg 5 

 
jossansten  2008-12-05 04:21
Nä, det här var inget för mig... Clowner och stora spindlar kändes mest som en 
form av "och så vaknade han och allt var som vanligt igen"-lösning. 
Betyg 1 
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d@ddydj  2009-07-24 19:41 
Det som Stephen King verkligen lyckas med är att skapa Förlorargänget och 
Derry med ord som redskap. Parallellhandlingarna med då- och nutid är också 
en tjusning. Men slutet var lite utdraget och sista avsnittet var ett naivt sätt att 
sluta en sådan här berättelse med. 
 
Inte den bästa eller läskigaste bok jag har läst (egentligen lyssnat på) av King. 
Uppläsaren var fantastisk och väldigt entusiastisk i sin roll; ett tips för de som 
vill lyssna på boken. 
 
Mitt favoritkapitel var "Det apokalyptiska stenkriget", jag ryste till av deras 
underbara vänskap. Kanske var det det som King ville visa med berättelsen, 
att inget är beständigt, varken städer, monster eller vänskap. 
Betyg 3 

 
 
complete  2010-02-27 23:44
Stephen King är återigen i högform med den vansinnigt omfångsrika "Det" och 
bevisar väl här en gång för alla att han är en unik berättarbegåvning. Jag vet 
inte någon som på samma sätt kan driva en historia framåt på så många olika 
plan. Han rör sig med lätthet och naturlig elegans mellan årtionden och 
karaktärer och är alltid lika närvarande i ögonblicket.  
Tyvärr sjabblar han bort mycket i äckel och blod. Jag uppskattar egentligen att 
han skriver utan "filter" men det måste finnas en poäng med det och inte bara 
effektsökeri. Några episoder i boken som borde vara kusliga blir helt enkelt så 
överdrivna att de förlorar fokus och det här är ett genomgående problem hos 
King..  
 
Han har så i helvetes svårt att hålla igen. Det är helst med små medel man 
skapar effektiv skräck vilket han bemästrar till fullo i exempelvis 
Jurkyrkogården där fasorna först mot slutet ger sig till känna. I "Det" är han på 
tok för road av fisar, avrunkningar/avsugningar, maskar och skalbaggar som 
kryper ut ur munnen osv.. I mina ögon är det här ganska billiga knep, Det blir 
förbannat sjaskigt ibland och just den sidan har jag lite svårt för hos honom. 
 
Obehagligast och bäst är "Det" när boken på allvar lyckas fånga den där 
barnsliga rädslan som finns där inne hos var och en. När det trygga ordnade 
livet liksom svajar över ett mörkt djup av gåtor och obestämbara fantasier. 
Boken är mycket gripande och nästan lite rörande. Sällan har King varit så 
sentimental och personlig. Jag skulle bli förvånad om det här verket inte är det 
som ligger honom varmast om hjärtat. Det finns en stor kärlek till karaktärerna 
som lyser igenom berättandet. 
Ska man anmärka på något här kan jag bli lite trött på Kings eviga 
framställning av kvinnan som sexbomb. Beverly är naturligtvist inget 
undantag. Trots sina elva år verkar hon vara en gudinna vad det gäller sensuell 
utstrålning.. 
 
Men nåja. Det här är egentligen småsaker. Accepterar man att King aldrig blev 
äldre än 15 i sinnet med sin pojkrumssyn på omvärlden är det lätt att ha 
överseende. 
 
Trots att själva handlingen stundtals andas B-film och innehåller scener som är 
både löjeväckande och förbryllande tillåter King aldrig läsaren att avfärda den. 
Det går nämligen inte. 
Vi har alla varit 11 år och även om King kanske inte alltid prickar rätt i sin 
vision om den romantiska barndomens förtrollade tillvaro kan vi nog i alla fall 
här och var hitta små egna nostalgiska undangömda minnen vi inte trodde 
fanns kvar. 
Betyg 3 

 
anette lenander  2010-03-01 22:16
En av det bästa böcker Stephen har skrivit.Den är obehaglig hela tiden. 
Man är fast i boken från första början. 
Betyg 5 
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Studentexamensnämnden       Helsingfors 4.12.2012 
 
DELTAGANDE I UTVECKLINGEN AV DET NYA MODERSMÅLSPROVET I STUDENTEXAMEN (2016) 
 
Bästa modersmålslärare 
 
Vi ber om din expertishjälp för att utveckla det nya modersmålsprovet i studentexamen. 
 
På uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet ska Studentexamensnämnden utveckla det ena 
modersmålsprovet. Målet är att provet bättre än tidigare ska mäta allmänbildning och förmågan att hantera 
information och bedöma dess tillförlitlighet. Genom att du deltar i testningen av nya provuppgifter hjälper 
du oss att utveckla provet så att det blir ändamålsenligt, motsvarar innehållet i undervisningen och har en 
kravnivå som lämpar sig för abiturienter. Det är tänkt att det nya provet ska införas våren 2016. På grund av 
att de studerande som inleder sina gymnasiestudier under hösten 2013 ska ha möjlighet att veta hur deras 
modersmålsprov kommer att se ut, måste utvecklingsarbetet ske under detta läsår.  
 
Utvecklingsarbetet konkretiseras i ett testprov som vi ber att du genomför tillsammans med dina 
abiturienter. På det här sättet gör du en värdefull insats i utvecklingsarbetet och får möjlighet att påverka 
utformningen av det nya provet. Du får samtidigt tillgång till testmaterialet och kan utnyttja det i din 
undervisning. Förutom att vi ber dig att genomföra testuppgifterna med dina abiturienter, ber vi dig fylla i 
ett frågeformulär om uppgifterna. Alla synpunkter är viktiga!   
 
Det insamlade materialet behandlas så att skolor eller enskilda elever inte kan identifieras. Materialet 
kommer att användas då det egentliga provet utvecklas, i forskning med anknytning till provet, i 
lärarfortbildningen och i undervisningen.  Svarstexter eller delar av dem kan publiceras anonymt i 
vetenskapliga artiklar.  
 
Utvecklingen av det nya provet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, och arbetsprocessen 
leds av en arbetsgrupp och stödgrupp som tillsatts för att utveckla provet. I utvecklingsgruppen medverkar 
nämndmedlemmar i utskotten för modersmål och äidinkieli samt representanter för UKM, UBS, Äidinkielen 
opettajien liitto och Svenska modersmålslärarföreningen.  Utvecklings- och forskningsarbetet genomförs av 
projektforskarna docent Sara Routarinne vid Helsingfors universitet och filosofie doktor, specialsakkunnig 
Jan Hellgren på Utbildningsstyrelsen. Forskarna besvarar frågor som har med testningen att göra.  
 
 
Bilagan till detta brev är en blankett, med vilken vi ber dig bekräfta ditt deltagande senast 12.12.2012.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jan Hellgren       Sara Routarinne 
FD, specialsakkunnig      docent 
jan.hellgren@abo.fi      sara.routarinne@helsinki.fi 
Tfn 041 466 1916      Tfn 050 318 3974 eller 09 1912 9618 
 

   

 

 



STUDENTEXAMENS-
NÄMNDEN

Utvecklingsgruppen för modersmålsprovet
Studentexamensnämnden
PB 50
00581 HELSINGFORS

UTVECKLINGEN AV DET NYA MODERSMÅLSPROVET

TILLSTÅND

[   ]  Ja, jag ger mitt tillstånd till att mina abitiurienters provmaterial får användas i utvecklingen av
 studentprovet och i den forskning och lärarfortbildning som anknyter till utvecklingsarbetet.

Datum

Underskrift, namnförtydligande

Skola

Returnera blanketten till den ovan nämnda adressen.



Studentexamensnämnden       Helsingfors 4.12.2012 
 
 
 
 
DELTAGANDE I UTVECKLINGEN AV DET NYA MODERSMÅLSPROVET I STUDENTEXAMEN (2016) 
 
Bästa studerande  
 
Vi ber om din hjälp för att utveckla det nya modersmålsprovet i studentexamen. 
 
Det ena modersmålsprovet kommer att utvecklas så att det i ännu högre grad än tidigare mäter 
allmänbildning, förmågan att hantera information och bedöma informationens tillförlitlighet. Genom att du 
skriver en uppgift i testprovet och låter oss ta del av din text hjälper du oss att ta fram ett prov som mäter 
de här färdigheterna och som har en lämplig kravnivå för abiturienter.  
 
Det insamlade materialet behandlas anonymt så att skolor eller enskilda elever inte kan identifieras. 
Materialet kommer att användas då det egentliga provet utvecklas, i forskning med anknytning till provet 
och i lärarfortbildningen. Svarstexter eller delar av dem kan publiceras anonymt i vetenskapliga artiklar. För 
att kunna utveckla ett nytt prov behöver vi så mycket texter som möjligt. Varje text är viktig! Fyll också i 
frågeformuläret efter att du gjort testuppgiften, så att vi får veta hur du upplevde uppgifterna.   
 
Utvecklingen av det nya provet har satts igång av Undervisnings- och kulturministeriet, och 
Studentexamensnämnden följer arbetsprocessen. Arbetet genomförs av projektforskarna Sara Routarinne 
vid Helsingfors universitet och Jan Hellgren på Utbildningsstyrelsen. Forskarna besvarar gärna frågor 
angående uppgifterna.    
 
Bekräfta vänligen ditt deltagande genom att fylla i den bifogade blanketten. Lämna in blanketten till din 
lärare.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Jan Hellgren      Sara Routarinne 
FD, specialsakkunnig     docent 
jan.hellgren@abo.fi     sara.routarinne@helsinki.fi 
Tfn 041 466 1916     Tfn 050 318 3974 eller 09 1912 9618 
 

   

 

 

 

 

 



STUDENTEXAMENS-
NÄMNDEN

Utvecklingsgruppen för modersmålsprovet
Studentexamensnämnden
PB 50
00581 HELSINGFORS

UTVECKLINGEN AV DET NYA MODERSMÅLSPROVET

TILLSTÅND

[   ]  Ja, jag ger mitt tillstånd till att mitt provsvar får användas då det nya studentprovet utvecklas och i 
den forskning och fortbildning som har att göra med provet.

Datum

Underskrift, namnförtydligande

Skola

Returnera blanketten till läraren.



STUDENTEXAMENS-
NÄMNDEN

1.  I vilket gymnasium går du? ______________________________________      
2.  Kön: flicka / pojke (ringa in)         
3.  Hur många kurser i modersmål och litteratur har du avklarat i gymnasiet:____ st.
4.  Vad är ditt medelvitsord i modersmål och litteratur? ______     
5.  När började du i gymnasiet? År 2011 / 2010 / 2009 / Annat ________   
6.  När är ditt mål att bli student? Våren 2013 / hösten 2013 / våren 2014  / annat ________ 
7.  Vilken uppgift valde du? ________________________________       
8.a. Med vilken typ av uppgifter tycker du att man kan mäta allmänbildning? Välj någon av de uppgifter som 

fanns på ditt frågepapper eller föreslå någon annan!

8.b.  Med vilken typ av uppgifter tycker du att man kan mäta färdigheter att behandla information och förmåga att 
bedöma tillförlitlighet? Välj någon av de uppgifter som fanns på ditt frågepapper eller föreslå någon annan! 

Ta ställning till följande påståenden genom att kryssa i 
det svar som motsvarar din åsikt.    

      
9.  Uppgiften kändes lätt.     
10.  Jag förstod vad jag förväntades göra i uppgiften. 
11.  Uppgiften gav mig utmaningar.
12.  Uppgiften kändes bekant. Vi har haft liknande upp-

gifter i textkompetensprovet. 
13.  Jag kände till ämnet tack vare mina fritidssysselsätt-

ningar och eller något annat som inte direkt har med 
skolan att göra.

14.  Jag hade nytta av vad jag lärt mig i andra läroämnen 
än modersmål.

15.  Uppgiften gav mig möjlighet att utnyttja sådant som 
jag lärt mig under modersmålskurserna.

16.  Uppgiften kändes intressant.    
17.  Det fanns för mycket material för uppgiften.
18.  Jag insåg snabbt vad som var relevant information i 

materialet.      
19.  Texterna var inte svåra att läsa / bilderna var inte 

svåra att tolka.     
20.  Texterna/bilderna var intressanta.   
21.  Jag utnyttjade min allmänbildning då jag gjorde upp-

giften.      
22.  Jag visste inte vilka texter eller bilder jag skulle ut-

nyttja i uppgiften.     
23.  Jag klarade uppgiften mycket bra.     

        

Besvara följande frågor då du är färdig med uppgiften:

Helt av 
samma 
åsikt

Delvis av 
samma 
åsikt

Osäker Delvis av 
annan 
åsikt

Helt av 
annan 
åsikt

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

VÄND



    
   
24.  Hur lång tid behövde du för att göra uppgiften? _____ timme _____ minuter    
25.  Jag hade för mycket tid / aningen för mycket tid / lagom med tid / för lite tid / alldeles för lite tid. Ringa in ditt 

svar. 
26.  Jag brukar i genomsnitt få 0/1/2/3/4/5/6 poäng i textkompetensuppgifter. Ringa in ditt svar.  
27.  Textkompetensprovet ska utvecklas till ett prov som mäter allmänbildningen och förmågan att hantera infor-

mation och bedöma informationens tillförlitlighet. Har du synpunkter på det här?       
           

Tack för dina svar! De är till stor nytta då provet utvecklas. 



STUDENTEXAMENS-
NÄMNDEN

Lärarrespons på testuppgifterna
Utvecklingen av det nya modersmålsprovet december 2012 – januari 2013

Helt av 
samma 
åsikt

Delvis av 
samma 
åsikt

Osäker Delvis av 
annan 
åsikt

Helt av 
annan 
åsikt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

VÄND

Namn:              

Skola:              
                      
    
Ta ställning till följande påståenden genom att kryssa i 
det svar som motsvarar din åsikt.   
 
1. Uppgifterna kändes lämpligt utmanande för abituri- 
 enterna.      
2.  Uppgifterna var intressanta.    
3.  Uppgifterna gav tillräckligt stöd för formuleringen   
 av ett svar.       
4.  Materialet gav tillräckligt stöd för formuleringen av   
 ett svar.       
5.  Uppgifterna förutsatte färdigheter som inte hittills   
 betonats i modersmålsundervisningen.  
6.  Uppgifterna förutsatte färdigheter som inte betonas  
 i det vanliga textkompetensprovet.    
7.  Läroböckerna ger stöd för detta slag av uppgifter.   
8.  Uppgifterna har stöd i läroplanen.  
9.  Det kommer att bli svårt att bedöma detta slag av   
 uppgifter.  
10.  Lärarna behöver fortbildning då det nya provet   
 lanseras.       
11.  De nya uppgiftstyperna berikar textkompetenspro-  
 vet. 
12.  Uppgifterna gav möjlighet att tillämpa kunskaper   
 och färdigheter som vi tagit upp i undervisningen. 
13.  Uppgifterna hjälper mig att utveckla min undervis-  
 ning.        
14.  Hur mycket tid hade ni reserverat för eleverna att   
 skriva testprovet?     
 __________ timmar ____________ minuter   
15.  Räckte tiden till?      
 Ja, tiden räckte för alla elever ____    
	 Ja,	tiden	räckte	för	de	flesta	elever	____	 	 	
 Ja, tiden räckte för ungefär hälften av eleverna ____  
	 Nej,	tiden	var	för	knapp	för	de	flesta	____	 	 	
 Nej, tiden räckte inte till för en enda elev ____  
      

16.  Har du några andra synpunkter på behovet av tid för uppgifter av det här slaget? 



     
17.  Har du närmare synpunkter på provuppgifternas lämplighet för abiturienterna?     

18.  Bäst fungerade uppgift__________           
 Kommentar:             

19.  Sämst fungerade uppgift: _________          
 Kommentar:             

20.  Hur väl anser du att uppgifterna mäter kritisk läsförmåga och förmåga att bedöma informationens tillförlitlighet? 
            

21.  Vilka tankar väcker de här uppgiftstyperna om allmänbildning och bedömningen av den?    
         

22.  Om du har bedömt uppgifterna: Vilka problem uppstod vid bedömningen?      
       

23.  Vilka utmaningar ser du i utvecklingen av bedömningen när målet för bedömningen är allmänbildning, färdig- 
 heter att behandla information och förmåga att bedöma tillförlitlighet?      
       

24.  Upptäckte du några svarsstrategier när du bedömde svaren? Hurdana svar skulle du bedöma med 1-2 poäng,  
 3-4 poäng och 5-6 poäng?            
 

25.  Hur förhåller du dig till ett prov som bara skulle innehålla en valbar fråga av den typen som ingick i det här   
 testet plus en valbar fråga med skönlitterär anknytning?        
     

26.  Har du andra synpunkter på uppgifterna, materialet eller det nya provet i allmänhet?   
 

27.  Är det ytterligare något du vill att utvecklingsgruppen för det nya provet i modermål ska beakta?   
          

Tack för dina svar!






