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”Jag ville sticka ut, våga synas”

Uppgift 13: Hitta efterfrågad information. Uppgiften kan ge 0 eller 2 poäng. 

13. Vilket motto lyfter Robin 
fram? Skriv av mottot.

2 p [Robin lyfter fram mottot ”Ingen är vackrare än du”.]

0 p ”Skönhet kommer inifrån”

”Att våga vara sig själv”

Uppgift 14: Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera. Uppgiften kan ge 0, 2, 4 eller 6 poäng. 
Varje rätt exempel ger 2 poäng. 

14. Vilka tankar uttrycker Robin 
om varför han ville ha en egen 
stil i tonåren? Ge tre olika 
exempel.

2, 4, 
6 p

[Robin lyfter fram följande 5 tankar: 

Han var intresserad av frisöryrket.

Han hade varit mobbad så hans stil blev en reaktion på det.

Han ville (våga) synas/han ville sticka ut. 

Han ville ge uttryck för känslan av utanförskap/han passade inte 
in/det var problem hemma.

Han ville gå sin egen väg/han ville vara självständig/han struntade 
i vad folk tyckte.

För 6 p innehåller svaret tre eller fler av ovanstående tankar.

För 4 p innehåller svaret två av ovanstående tankar.

För 2 p innehåller svaret en av ovanstående tankar.]

0 p [Elevens svar innehåller ingen korrekt tanke.] 
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Uppgift 15: Dra enkla slutsatser. Uppgiften kan ge 0, 2 eller 4 poäng.

15. Vilka två olika sätt att förhålla 
sig till utseende finns i samhället 
enligt Robin?

4 p [Av svaret framkommer det paradoxala att det dels finns en press 
på människor att se ut på ett visst sätt, dels är mer accepterat att 
människor får se ut hur de själva vill.]

”Enligt reklamen så ska alla se likadana ut men ute bland folk finns 
ökad acceptans för att vi ser olika ut”

2 p Poäng kan ges på tre olika sätt. 

[Ett alternativ är att svaret visar att det finns en press på männi
skor att se ut på ett visst sätt.] 

”Vi blir hela tiden påminda att ’sädär ska du se ut’ Sen så finns det 
dom som bara ser på den inre skönheten”

[Ett annat alternativ är att svaret visar att det är mer accepterat 
att människor får se ut hur de själva vill.] 

”ute på gatan får folk se ut hur de vill och det är okej”

[Ett tredje alternativ är att svaret visar på var de olika synsätten 
tar sig uttryck, i media och ”på gatan”.]

”Ett sätt är i median och ett annat på gatan”

0 p ”det finns en paradox” 

”Dom som är plastikopererade och dom som följer sin egna stil” 

Uppgift 16: Dra enkla slutsatser. Uppgiften kan ge 0 eller 2 poäng.

16. Robin säger att: ”Ingen skulle 
köpa ett par kalsonger som jag 
hade på mig på en bild.” Varför 
drar han den slutsatsen? Kryssa 
för rätt alternativ. Fler kryss än 
ett gör svaret ogiltigt.

2 p [Rätt alternativ förkryssat: Robin ser inte ut som idealet.] 

0 p [Fel alternativ förkryssat.]

Uppgift 17: Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. Uppgiften kan ge 0, 2, 3 eller 4 poäng.

17. Vilken genre är ”Jag ville 
sticka ut, våga synas”? Kryssa 
för rätt alternativ. Fler kryss än 
ett gör svaret ogiltigt. Skriv två 
kännetecken för genren.

2, 3, 
4 p

[Rätt alternativ förkryssat, Reportage, ger 2 p. 
Poäng för kännetecken kan endast ges om rätt alternativ, 
Reportage, är förkryssat.

Korrekta kännetecken, t.ex. ingress, byline, mellanrubriker, inter
vju, faktaruta om personen, en bild på Robin ger 1 p för varje rätt 
svar. Max 2 p]

0 p [Fel alternativ förkryssat.]

”Krönika. Det börjar med han själv, sedan allmänt. Aktuellt ämne 
som rör alla.” 


