
kursprov 1 - exempeluppgifter till delprov c

Stil och identitet
Om jag tänker på vad stil och identitet har för betydelse för oss, inser 
jag att dessa två saker spelar stor roll. Dessa två saker påverkar oss 
jätte mycket för föredömning. Man brukar säga att ”utsidan ger insi-
dan chans”, det kanske därför det finns kärlek för första ögonblick. 
Stil och identitet spelar nog stor roll överallt som skolan, jobbet osv. 
Man vill ju se ut som alla andra, man vill inte se udda ut. Jag tycker det 
är flera tjejer som bryr sig om utseende och stil än killar. Tjejer lägger 
mycket pengar på smink, löshår, kläder, väskor, parfymer för att se 
bättre ut. Det betyder dock inte att killar inte bryr sig också men de 
gör det på ett annat sätt. killarna köper dyra märkeskläder, fina skor 
och fina frisyrer för att se fina ut. Detta kan påverka negativt dem 
som inte kanske har råd att köpa dyra kläder. De kan leda att de som 
inte har råd känner sig utanför, mobbade eller till och med skapa en 
stor press på deras föräldrar att de ska köpa sådana saker åt dem och 
när förädlarna inte gör det så framstår de som dåliga föräldrar av bar-
nen. Jag tycker att man borde se ut på vilket sätt man vill utan att an-
dras kommentarer. För mig spelar det verkligen så stor om vilken stil 
eller utseende. Självklart ska man fin och se fräsch ut och vi kan vara 
fina på olika sätt eftersom att alla inte har samma stil och personlig-
heter så därför tycker jag att döma andra utifrån stilen och utseendet 
är fel. Dessa saker kan påverka när man ska söka jobb t. exempel: när 
en vältränade svensk man ska på en jobbintervju med fin kostym samt 
ett fint utseende så kan jag nästan övertyga om att man den svenska 
mannen större möjligheter att få jobbet än en arab som har slitna 
jeans (för att det kanske är fint i Iraq) med ett arabiskt namn, även 
om araben har bättre betyg. Ja, så är det! ”Utsidan ger insidan chan-
sen”. Alltså det väl inte identitet och kläderna som jobbar, men har 
man fina stiliga kläder på sig och ett svenskt namn så är man plötsligt 
bättre än den med slitna jeans. Men ändå så säger alla att vi är alla lika 
mycket värda. Det därför många utländska människor ändrar sina 
efternamn för att få jobb lättare.

I boken ”jag är Zlatan” av David Lagercrantz och Zlatan Ibrahimovic, 
publicerad 2011, beskriver Zlatan om sin gymnasietid och hur han 
hade en olik stil än vad andra killar på skolan hade. Det påverkade 
honom, det fick honom att ändra sin stil för att se ut som sina kom-
pisar och han gjorde det genom att fråga sina föräldrar om pengarna. 
Han ville se som alla andra ” han ville var ball” också och komma in 
i gänget. Jag har också varit med om sådant här. Min första gymna-
sieskola (Kungsskolan) var en jätte bra skola men jag var tvungen att 
byta skola på ett skäl. Alla elever hade likadana fina märkes kläder. 
När jag gick där så kände jag för mig att jag inte passade, jag hade 
vanliga kläder samt var jag den enda afrikan (mörkhyad). Alla såg på 
mig konstigt precis som Zlatan berättar i sin bok. Jag kände mig utan-
för, på så sätt så började jag slösa alla mina månadspengar på kläder 
som i egentligen inte råd med. Det påverkade mig på ett negativt sätt 
och jag bestämde mig att byta skola och jag trivs bra eftersom ingen 
bry sig vad man har på sig och de finns många nationaliteter.

Exempel på lösning och bedömning av uppgiften Stil och identitet
Svenska som andraspråk – delprovsbetyg E

Innehåll och kritisk läsning E

Disposition och sammanhang E

Språk och stil C

Delprovsbetyg E


