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Svarshäfte nr.

Högskoleprovet
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LÄSb

Delprovet innehåller 20 uppgifter.

Anvisningar
Delprovet LÄS prövar din förmåga att ta till dig innehållet i texter skrivna på svenska.
Provet består av fem texter från olika ämnesområden. Till varje text hör fyra uppgifter.
Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag. Ett av svarsförslagen är rätt.
Läs texten och välj ut det svarsförslag som med stöd av texten bäst besvarar frågan.
Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland
verkar först ﬂera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de
olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.
Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den
information som ges i respektive text.

Alla svar ska föras in i svarshäftet. Det ska ske inom provtiden.
Markera tydligt.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
På nästa sida börjar provet som innehåller 5 texter och 20 uppgifter.
Provtiden är 50 minuter.
BÖRJA INTE MED PROVET FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL.
Tillstånd har inhämtats att publicera det upphovsrättsligt skyddade material som ingår i detta prov.

Särlingskonst
Det som de senaste  åren deﬁnierats som särlingskonst
har helt säkert funnits även tidigare, men det är vid sekelskiftet  som särlingarnas bilder och objekt allt oftare
börjar betraktas som konstverk. Fram till dess hade den
här sortens verk visserligen ibland rönt ett visst intresse,
men då inte som konst. Ibland betraktades bilderna och
föremålen som medicinskt intressanta, ibland som kuriosa
men för det mesta som värdelöst krafs.
Med särlingskonst avses här konst av mentalt sjuka, s.k.
äkta naiva, spiritistiska medier och original, dvs. de konstnärer som vanligtvis brukar inbegripas i det internationella begreppet Art Brut/Outsider Art. I boken Outsider
Art från  deﬁnierar Roger Cardinal Outsider Art som
konst från tre olika grupper av konstnärer: schizofrena,
medier och ”äkta naiva”. De konstnärer som omfattas av
deﬁnitionen är ofta lågutbildade och saknar alltid konstnärlig skolning. Den konst de skapar tillkommer enligt
Cardinal alltid spontant och söker aldrig någon bekräftelse. Han menar att det inte är förmågan att uppﬁnna
nya former som är mest märkvärdig, utan modet att ge
det kreativa full frihet. Att tala om Outsider Art är, menar
Cardinal, att tala om ett stort antal konstnärliga världar
som inte kan karakteriseras som en sammanhållen skola.
Det är mycket viktigt, enligt honom, att de betraktas som
åtskilda autonoma verkligheter. Man kan notera att deﬁnitionen av särlingskonst inte är knuten till konstverkens
karaktär utan till konstnärens. Det är sättet på vilket man
uppfattat att konstverken skapats som bestämmer om
konstnären är en särling och konsten särlingskonst.
Även om det förekommit en mängd olika benämningar
på den här sortens konst och konstnärer genom åren har
begreppet särlingar i konsten kommit att utkristalliseras
som en vedertagen svensk term. Ett grundläggande särdrag
hos konst av särlingar är att den utnämns till konst i efterhand. Den är ett exempel på hur den institutionella konstteorin fungerar i praktiken. En särling är i idealfallet en person som inte har någon kunskap om konst eller konstteori.
Denne vet inte att det skapade skulle kunna vara konst,
sådana överväganden är och har aldrig varit aktuella för
särlingen själv. I ett senare skede upptäcks dessa bilder eller
objekt som konstverk. Konstnären kan i princip vara vem
som helst och motivet bakom bilderna och objekten vilket
som helst, utom att det skulle bli konst. För särlingen är
konstnärskapet ofrivilligt.
Under årtiondena kring förra sekelskiftet förändrades många föreställningar om världen och människan.
På många plan och på många olika områden skedde ett
paradigmskifte, västvärlden förändrades – politiskt, kultu-

rellt och socialt – och vetenskap och teknik gjorde snabba
framsteg. För konsten innebar detta relativt snabba och
genomgripande förändringar. Den nya situationen innebar ett behov av nya modeller och former för gestaltandet
av samtiden. Det konstbegrepp som fanns under talets sista del räckte inte längre till, dess gränser kom att
sprängas och en ny kanon att skapas. Bilder och objekt
som tidigare inte räknats som konst av konstvärlden blev
nu inom en relativt kort tid omskrivna och ibland behandlade som konstverk. Det gällde särlingars bilder, men även
till exempel bilder från gamla högkulturer och afrikansk
stamkonst. Upptäckten av särlingarnas bilder som konst
kan sägas vara en upptäckt av en helt ny kategori av
konstverk. Detta innebar en utvidgning och förändring
av konstbegreppet och väcker frågan om vad i särlingarnas
bilder som ansågs göra dem till konst. I svaret på en sådan
fråga menar jag att man kan avläsa något grundläggande
för modernismen i stort, eftersom denna utvidgning av
konstbegreppet är samtidig med och förmodligen också
en del av modernismen.
Som en inneboende kraft i det moderna konstbegreppet låg en förväntan om ständig förändring, och det har
visat sig vara mycket svårt att deﬁniera begreppet konst
samtidigt som man måste tillåta innehållet i begreppet att
förändras. Alla deﬁnitioner blev snart föråldrade. Fram till
första hälften av -talet försökte man deﬁniera konst
genom att identiﬁera konstens väsen och låta detta vara
utgångspunkten för olika förslag till deﬁnitioner, ett försök att lösa problemet genom att konstruera realdeﬁnitioner av konst. En realdeﬁnition är ett språkligt uttryck
som gör anspråk på att deﬁniera de egenskaper hos ett
ting vilka är gemensamma för alla ting som faller under
samma begrepp och som sammantagna utgör vad som är
säreget för den, och endast den, typen av ting. Detta sätt
att deﬁniera konst mötte på -talet en radikal kritik
inspirerad av Ludwig Wittgensteins Philosophical Investigations .
Wittgenstein resonerade kring ords betydelser och i
analogi med detta ville man hävda att ”konst” tillhörde
en grupp av begrepp som inte var möjliga att realdeﬁniera.
Wittgenstein visade att det för ett stort antal ord inte var
möjligt att ange en egenskap eller egenskapsuppsättningar
som var gemensamma för alla medlemmar av den klass
som betecknas av ordet i fråga. I stället fanns, påpekade
Wittgenstein, en uppsättning av delvis överlappande eller
omlottgående egenskaper för den här typen av ord. Ur en
större uppsättning egenskaper kunde man alltid plocka
ut några som gällde för det speciﬁka fallet – ett sätt att
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Artworld”, i Journal of Philosophy från . I denna text
diskuterar Danto den inriktning den moderna konsten
kommit att ta och speciellt konstriktningar där vanliga
bruksföremål har använts.
Den institutionella konstteorins deﬁnition av konst är
uppenbart cirkulär. Konstverk deﬁnieras som något som
medlemmar i konstvärlden tilldelat en viss status. Konstvärlden bestäms sedan som den institution som handhar
konst. Alltså måste konsten ﬁnnas före konstvärlden. Teorin är därför mest användbar som ett hjälpmedel för att
konstatera – utifrån en bestämd konstvärld – om något
skall räknas som konst eller inte. Min deﬁnition av särlingskonst bygger på en liknande användning av den institutionella konstteorin. Andra förhållanden om hur konsten skall relateras till en konstvärld – som till exempel
hur det går till när något accepteras av konstvärlden som
konst, eller vad det beror på att vissa företeelser räknas som
konst och andra inte, eller varför konstbegreppet förändras – får man söka förklaring till utifrån andra modeller
än den institutionella konstteorin.
P D

benämna utifrån familjelikhet. Han liknade denna typ av
deﬁnition vid en tråd där styrkan inte ligger i att någon
ﬁber löper genom hela dess längd utan i att många ﬁbrer
går omlott.
Flera konstteoretiker insåg hur Wittgensteins tankar
om ords betydelser kunde överföras till konstteorin. Amerikanerna Paul Ziﬀ och Morris Weitz tillämpade idéerna
om överlappning och familjelikhet på konstbegreppet.
Konst sågs av dessa som ett öppet begrepp för vilket tilllämpningsvillkoren alltid är möjliga att förändra. Under
-talet utvecklades den institutionella konstteorin
av bland andra den amerikanske konstﬁlosofen George
Dickie. Han hävdade att konst inte alls är ett odeﬁnierbart
begrepp. Dickie kallar sin deﬁnition av konst för en institutionell konstteori därför att den går ut på att konstvärlden (en dynamisk social grupp av människor) bestämmer
vilka föremål som kan betraktas som konstverk. En allmän tolkning av hans konstdeﬁnition låter enligt följande:
Konst är vad konstvärlden anser vara konst.
En av de viktigaste inspirationskällorna till den institutionella konstteorin är en uppsats av Arthur Danto, ”The

Uppgifter
1. Vad är det framför allt som texten försöker
belysa?
A
B

3. Hur ser textförfattaren på den definition
som säger att ”konst är vad konstvärlden
anser vara konst”?

Hur särlingskonsten påverkat konstlivet under
1900-talet.
Hur konstbegreppet utvidgats till att också
inrymma särlingskonst.

C

Hur särlingskonsten påverkats av konstbegreppets utvidgning.

D

Hur fokuseringen på särlingskonst flyttats från
konstnären till konstverket.

A

Den passar hans egen verksamhet.

B

Den inkräktar på hans integritet.

C

Den förtjänar större uppmärksamhet.

D

Den nedvärderar seriösa konstnärers verk.

4. Kan någon medvetet skapa särlingskonst,
enligt textförfattarens definition?

2. Textförfattaren beskriver olika 1900-talsteoretikers försök att definiera konst. Vad
är det som varit så svårt att uppnå?

A

Ja, om man kan släppa sin kreativitet helt fri.

B

Ja, om man kan befria sig från konstvärldens
tolkningar.

A

Full enighet om vem eller vilka som ska avgöra
vad konst är.

C

Ja, om konstvärlden i efterhand värderar verken
som konst.

B

En bestående definition av något som ständigt
ändrar karaktär.

D

Nej, redan avsikten och ambitionen ogiltigförklarar försöket.

C

Giltiga språkliga beskrivningar av något så ickespråkligt som konst.

D

En definition som är meningsfull för både konstnärerna och publiken.
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Stretching
En aktuell debatt som förekommer rikligt i vår tid rör
frågan om töjning av muskler är nyttig eller verkningslös.
Både experter i form av forskare och tränare samt idrottsaktiva har ﬂera olika synpunkter i den här frågan. Muskeltöjning före och efter fysisk ansträngning har utförts
på olika sätt sedan urminnes tider. Man har funnit  
år gamla statyer från Bangkok, som visar människor i
positioner för olika töjningsövningar. Många av dagens
töjningsövningar har också sitt ursprung i den urgamla
indiska yogan.
Inom sjukgymnastiken har det länge varit vedertaget
att upprepad, regelbunden töjning under en längre tidsperiod motverkar muskelförkortningar och bibehåller
normal ledrörlighet. Ökad muskeltonus är ett annat tillstånd där töjning har ett terapeutiskt värde för att undvika
rörelseinskränkning i leder. Även om vetenskapen ger ett
obetydligt stöd för teorin så anses töjningseﬀekten bero
på neurofysiologiska mekanismer som grundar sig på en
hämning av den stretchade muskeln. Detta i sin tur minskar det reﬂexmässiga motståndet som ﬁnns som en naturlig skyddsmekanism som förhindrar en översträckning av
muskler och senor.
Det ﬁnns även mekaniska egenskaper som kan beskrivas med biomekaniska termer, och som de ﬂesta biologiska
vävnader i människokroppen är muskeln viskoelastisk.
Den viskoelastiska egenskapen innebär en kombination
av en viskös del, där deformationen i vävnaden är tidsberoende, och en elastisk del, där deformationenen är belastningsberoende. Detta innebär att när en muskel töjs ut till
en ny bibehållen längd, kommer spänningen i muskeln att
minska med tiden.
Stretching före olika idrottsaktiviteter är vanligt bland
idrottare och motionärer på olika nivåer. Tekniken för
utförandet varierar och ofta har kunskapen överförts som
en muntlig information mellan olika tränare och aktiva.
Det är betydligt mindre vanligt att man har informerat sig
om metod och utförande på det vis som sker med andra
delar i träningen, exempelvis styrke- och uthållighetsträning. Rörlighetsträningen blir i de idrotter som inte är
speciellt beroende av en välfungerande och stor rörlighet
ofta något som bara görs som något som skall ”utföras” för
att det alltid varit på detta vis. Det kan vara en förklaring
till den begränsade framgång som töjningsträning förefaller visa i olika vetenskapliga studier.
Evidensen, den vetenskapliga vissheten, för att töjning
före eller efter träning minskar antalet skador är inte tillräckligt stark för att kunna ge några generella rekommendationer vare sig för eller emot töjning. Flera författare av

nya omfattande litteraturstudier betonar från den evidens
som ﬁnns idag att det inte ﬁnns något som talar för att
stretching har någon skadeförebyggande eﬀekt. Ett annat
vanligt område för töjningsstudier är träningsvärk, och
där har töjning inte visat sig ha någon eﬀektfull lindring.
Försämrad hopphöjd och sämre resultat angående muskelkraft efter stretching ﬁnns presenterade i några studier.
Valet av töjningsmetod och utförande av töjningen kan
vara avgörande för ett framgångsrikt resultat, både i studier och i den kliniska vardagen. Enligt min uppfattning
har inte töjningsstudier alltid utförts på den metod som är
eﬀektivast för töjning av muskelgruppen. Av dessa studier
dras sedan slutsatsen att det inte alls skulle vara eﬀektivt att
töja på den aktuella muskelgruppen eller muskeln.
Det ﬁnns en studie som visar att traditionell statisk
stretching av vadmuskulaturen inte har någon eﬀekt på
fotledens rörlighet med tårna riktade uppåt mot fotryggen
(dorsalﬂexion). Den allmänt vedertagna stretchingmetoden att trampa långt bak med ena foten och sätta i hälen,
och samtidigt ha tyngden på främre benet, genomfördes
och studerades dagligen under sex veckor. Studien visade
att rörligheten inte blev bättre än i de fall då ingen stretching alls förekom. Detta är ett mycket tydligt exempel på
en vanemässig rörlighetsövning som har blivit ett töjningsbegrepp. Vi som arbetar kliniskt aktivt med att försöka
göra muskler längre när ett sådant behov ﬁnns, har sedan
lång tid tillbaka valt en annan modell för att uppnå önskat
töjningsresultat på vadmuskulaturen.
Det ﬁnns dock även en del studier som kan påvisa framgångsrika resultat med stretching. I en studie kunde en
eﬀekt av ökad rörlighet mätas  timmar efter passiv stretching av hamstrings (lårets baksida). En belgisk studie har
visat att ett enkelt försäsongstest av muskelstramhet hos
fotbollsspelare kan vara ett givande led i skadeförebyggande arbete. Resultatet visade att de som hade en statistiskt säkerställd stramhet i dessa muskler vid försäsongstest
av rörlighet också ådrog sig ﬂer skador i musklerna än
de som hade en mindre stramhet och påvisade en större
rörlighet. Som en motvikt till denna studie är det även
vetenskapligt visat att dansare som töjer alltför mycket i
sina hamstringsmuskler kan få svårläkta muskelskador, då
de drar sönder sina muskler i ett område där muskeln har
sitt ursprung vid sittbensknölen.
Förmodligen är det med stretching som med all annan
träning av biologisk vävnad i våra kroppar. Det vi tränar på blir vi bra på. Det gäller att anpassa rörlighetsträningen till den vävnad som behöver töjas ut för att öka
rörligheten. Töjningen är ett sätt att bibehålla en fullgod
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ledrörlighet och öka ledrörligheten när denna är otillräckligt stor. Teknik och utförande kan vara avgörande
för resultatet av töjningen. Det gäller alltså att rätt person
töjer rätt muskel vid rätt tillfälle för att bästa resultat skall
uppnås. Töjning av muskler skall kunna utföras olika för
olika muskler beroende på vilken funktionsuppgift muskeln har att utföra i rörelse/kroppsarbete. Det är viktigt att
stretchingen doseras till en individuell nivå precis som till
exempel styrketräning och uthållighetsträning.
När man har en förkortad muskel som hämmar full
kraftutveckling och förmåga till ett fullt normalt rörelseuttag för aktivitet eller idrott, då är töjning en bra metod. Då
kan det vara mera framgångsrikt att töja en ouppvärmd
muskel vid upprepade tillfällen jämfört med att töja mus-

keln före eller efter en träningsaktivitet. Det ﬁnns olika
uppgifter i vetenskapliga studier om hur länge och hur
ofta muskeltöjning skall utföras. Där förekommer både en
aktiv och en passiv töjning med variation på tidsintervaller mellan fem och sextio sekunders töjning, i allt mellan
en och tio upprepningar. Samtliga som utför upprepad
töjning förefaller visa på likvärdiga resultat. Det kan röra
sig om en regelbundenhet på en till ﬂera gånger per dag
eller vecka.
P P
muskeltonus = spänning i vilande muskel
viskös = trög, motståndskraftig mot formförändring

Uppgifter
5. Vad anses det allmänt att effekten av
stretching beror på?
A

Att en naturlig skyddsmekanism förstärks.

B

Att en naturlig skyddsmekanism försvagas.

C

Att den naturliga styrkan i muskeln minskas.

D

Att den naturliga styrkan i muskeln ökas.

7. Vilket av följande sätt att använda stretching skulle textförfattaren med all sannolikhet avråda från?

6. Enligt texten har forskningen inte entydigt
kunnat bekräfta att stretching har några
positiva effekter. Hur ser textförfattaren
på detta faktum?
A

Han menar att resultaten måste accepteras och
att det behövs alternativ till stretching.

B

Han anser att antalet studier är för litet för att
man ska kunna säga något säkert om stretching.

C

D

A

Att vardagsmotionärer stretchar för att motverka nedsatt rörlighet i lederna.

B

Att elitidrottare stretchar i skadeförebyggande
syfte.

C

Att dansare överhuvudtaget stretchar.

D

Att alla i ett fotbollslag stretchar likadant.

8. Vad är, enligt textförfattaren, särskilt viktigt om man vill motverka muskelförkortningar med hjälp av stretching?

Han hävdar att de stretchingmetoder som
forskarna valt att studera inte nödvändigtvis är
de som fungerar bäst.

A

Att man stretchar någorlunda regelbundet.

B

Att man stretchar i samband med träning.

C

Att man stretchar omväxlande aktivt och passivt.

D

Att man stretchar mer än en gång per dag.

Han påpekar att forskarna snarare studerat de
medicinska effekterna av stretching än effekterna
i samband med träning och motion.

–5–

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Klimat och fåglar
I Dagens Nyheter den  februari  rapporteras om
rekordvärme på Grönland, + °C . I en intervju säger
Michael Tjernström, klimatolog vid Stockholms universitet, att detta är ”den varmaste vintertemperaturen sedan
mätningarna började ”.
Oavsett orsak utgör den pågående klimatförändringen
en väldig prövning för livet på jorden, låt vara i högst olika
grad inom olika regioner.
Naturligtvis har ornitologerna inte varit sena att undersöka hur klimatförändringen kan tänkas påverka deras
speciella studieobjekt i form av enskilda fågelarter och, i
förlängningen, fågelsamhällenas sammansättning och de
djurgeograﬁska mönstren. Problemet är emellertid så nytt,
så stort och så komplext att det hittills visat sig svårt att
komma till några säkra slutsatser. Intensivt arbete pågår
dock på många håll i världen, och snart kommer man utan
tvivel att lyckas klarlägga orsakerna till och följderna av de
löpande förändringarna i jordens klimat.
En skillnad mot förr, som vi lite till mans trott oss
iaktta, är att många ﬂyttfåglar anländer allt tidigare på
våren och också börjar häcka tidigare än förr. Eftersom
otaliga undersökningar visat att tidig häckningsstart i
högsta grad gynnar ungproduktionen, ligger det nära till
hands att utbrista: Bravo!
Så enkelt är det emellertid inte. Saken är nämligen den
att andra ”naturföreteelser” inte nödvändigtvis påverkas
i samma grad eller ens i samma riktning som fåglarnas
ankomst och häckningsstart. Således har man observerat att insekternas tidtabell i allmänhet inte förskjuts i
exakt samma omfattning som fåglarnas. För en lyckosam
häckning krävs att tiden för fåglarnas maximala födobehov sammanfaller med tiden för maximal näringstillgång,
t.ex. i form av fjärilslarver. Ett resultat av klimatförändringen är att dessa kulminationer i efterfrågan respektive
tillgång inte längre inträﬀar lika samtidigt som förr. Vanligtvis inträﬀar numera fåglarnas maximibehov lite före
den maximala larvtoppen, men det ﬁnns också exempel på
motsatsen. De sedan  år studerade talgoxarna i Wytham
Wood utanför Oxford häckar numera för sent för att dra
största möjliga nytta av larvtoppen. Till och med inom en
och samma art har man upptäckt hittills oförklarliga skillnader. Nederländska talgoxar följer nämligen med strömmen och häckar för tidigt i relation till larvmaximum,
vilket gör Oxfordfåglarna till ännu tydligare ”avvikare”.
Flyttfåglar ställs av ﬂera skäl inför sjufalt värre problem
än stannfåglarna. Klimatförändringen går nämligen inte i
samma tempo och får inte likartade konsekvenser i olika
delar av världen. Det betyder att t.ex. svenska lövsångare

eller ladusvalor utsätts för omvärldsförändringar vars hastighet och hittills ackumulerade resultat är olika i de tropiska vinterkvarteren, på rastplatserna längs sträckvägen
och i häckningsområdet.
Till de kanske mindre överraskande konsekvenserna av
det varmare vårklimatet hör att många europeiska fågelarters nordliga utbredningsgränser rört sig norrut under de
senaste halvseklet. Återigen ligger ett bravorop nära till
hands för en artsvulten skandinav. Men alla mynt har en
baksida. Sydligt präglade arters expansion norrut kan förvärra situationen för mer nordligt präglade arter. Det ﬁnns
exempelvis de som hävdar att den idogt borövande nötskrikans sannolikt klimatbetingade expansion norrut är
en mycket dålig nyhet för lavskrikan som redan beﬁnner
sig på reträtt, återigen troligen på grund av klimatförändringen. Fågelarters sydgränser förefaller dock i allmänhet
vara mindre påverkade av den pågående förändringen,
vilket kan bero på att deras dragning mer påverkas av
interaktioner med andra arter, framför allt konkurrens,
än direkt av klimatet.
Den kanske hittills allra mest påtagliga ändringen i vår
fauna till följd av det ändrade klimatet är smågnagarbeståndens upphörda ﬂuktuationer och låga nivåer inom de
nordliga barrskogsområdena. Birger Hörnfeldt, forskare
vid Umeå universitet och ledande kännare av nordliga
smågnagare och deras predatorer, hävdar på goda grunder
att det är snötäckets kortare varaktighet och lägre permanens som är den viktigaste orsaken till smågnagarbeståndens sammanbrott. Utan snö blir de exponerade för alla
sina predatorer, som är en förutsättning för de berömda
sorkåren med efterföljande kollaps. Resultatet är att tillgången på smågnagare numera är permanent låg, vilket
uppenbarligen har djupgående följder för alla smågnagarkonsumerande fågel- och däggdjursarter.
Givetvis kommer inte ens en så ultrasnabb klimatförändring som den pågående att tömma Norden på fåglar.
Genom naturligt urval anpassas fåglarna till nya omvärldsbetingelser, vilket dock i allmänhet sker i så långsam takt
att det knappast hjälper i en så akut situation som den
nuvarande. Men fåglar är beteendemässigt ﬂexibla och
kapabla att reagera ändamålsenligt på förändringar i olika
”signaler” som deras sinnesorgan registrerar. De kan således inom vissa gränser justera sitt beteende i relation till
inträﬀade omvärldsförändringar. Sådan s.k. fenotypisk
plasticitet anses vara den viktigaste av de egenskaper som
utvecklats med syftet att hantera snabba omvärldsförändringar. Hos den högt begåvade talgoxen har nederländska
forskare kunnat visa att individerna lär av erfarenheten
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gradvis ersätta de ursprungliga svenska svalorna. Vi fågelskådare kommer hela tiden att ha ladusvalor att njuta av,
som dessutom till det yttre ser likadana ut. Ingen märker
att de ”gamla” ladusvalorna bytts ut mot en ”ny” version
importerad från Centraleuropa.
En liknande modell diskuterades redan för mycket länge
sedan i samband med koltrastens ”urbanisering” i Sverige.
Var de koltrastar som började sjunga från hustak och skorstenar i våra tätorter lokala trastar som ﬂyttat in till staden från landet, eller var de från kontinenten invandrade
trastar med många generationer av stadsliv bakom sig?
Veterligt har ingen försökt ta reda på svaret.

och ändrar sin häckningstidtabell i relation till hur det
gick året före. (”I fjol hade jag lite bråttom, och det gick
inte bra. I år skall jag vänta tills…”)
Sist men inte minst är fåglar rörliga. Ut från populationer med hög ungproduktion strömmar fåglar som fyller på
populationer som går med förlust. Det är mycket möjligt
att den pågående klimatförändringen kan gynna en fågelart inom en viss del av dess utbredningsområde men missgynna den inom ett annat, vilket ibland torde hänga samman med genetiska skillnader mellan geograﬁskt skilda
populationer av samma art. Ett helt påhittat exempel: Låt
oss anta att häckningsframgången minskar hos de svenska
ladusvalorna men ökar hos de tyska, som delvis av genetiska skäl bättre klarar av klimatförändringen. Det betyder
att allt ﬂer tyskfödda svalor trängs ut från hemmaplan
och får leta upp nya boplatser, varvid de ibland hamnar
i Sverige. Om de fungerar bra här också, kommer de att

S U
predator = rovdjur

Uppgifter
9. Vilket av följande påståenden har mest
stöd i texten?
A
B
C
D

11. Textförfattaren använder sig av ett ”påhittat exempel” om ladusvalor i Sverige. Vad
visar detta exempel?

Antalet fågelarter i Norden minskar nu i takt
med klimatförändringen.

A

Den svenska ladusvalan håller gradvis på att
ersättas av sin tyska motsvarighet.

Att ladusvalornas verkliga ursprung kan bli allt
svårare att identifiera.

B

Klimatförändringen har haft mindre inverkan på
fågellivet än vad forskningen tidigare trott.

Att ladusvalornas framgång i häckningen leder till
att andra arter minskar i området.

C

Flyttfåglars geografiska rörlighet gör dem speciellt sårbara för klimatförändringen.

Att ladusvalornas genetiska motståndskraft mot
klimatförändringar är outforskad.

D

Att ladusvalornas betydelse för ornitologerna
tenderar att påtagligt minska.

10. Hur beskriver texten ornitologernas reaktion på de effekter klimatförändringarna
medfört här i Norden?
A
B
C
D

12. Vilket är det stora problemet för fågellivet
till följd av klimatförändringarna, så som
det beskrivs i texten?

De har agerat för långsamt och får nu finna sig i
att många arter försvinner från området.

A

De har varit snabba med att bejaka förändringarnas positiva följder och underskattat de negativa.

Förändringarna tömmer sydligare områden på
fåglar till förmån för nordligare områden.

B

De har bara sett till förändringarna i det egna
området och försummat effekterna i världen i övrigt.

Förändringarna tenderar att alltmer upplösa
skillnaderna mellan flyttfåglar och stannfåglar.

C

De har snabbt insett förändringarna och fortsätter att aktivt undersöka dess följdverkningar.

Förändringarna skapar olika tidtabeller för
sådant som förut skett samtidigt.

D

Förändringarna underminerar processer som
tidigare reglerats genom naturligt urval.
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Återfallsstatistik
Återfallsstatistiken syftar till att ge en uppfattning om hur
stor andel lagförda personer som återfaller i brott. För att
räknas i återfallsstatistiken räcker det dock inte med att en
lagförd person på nytt begår ett brott, utan han eller hon
måste också bli upptäckt och lagförd för detta brott. Statistiken beskriver alltså inte den faktiska andelen återfall i
brott utan endast risken för en lagförd person att återigen
lagföras för brott.
Trots att återfallsstatistiken endast utgör ett minimimått
på andelen återfall i brott, kan den med fördel användas
för att beskriva återfallets utveckling. Detta gäller under
förutsättning att inga stora systematiska förändringar i
polisens arbetssätt eller i upptäcktsrisken för olika grupper av gärningsmän äger rum under de perioder som återfallsstudierna utförs.
Statistiken visar att andelen återfall i brott inom en treårsperiod varierat mellan  och  procent för personer
lagförda för brott under åren –. Återfallsfrekvensen är således relativt stabil över tid.
Andelen återfall i ett kortare perspektiv visar också på en
relativt stabil utveckling. Under åren – återföll i
genomsnitt en femtedel (– procent) av de personer som
lagfördes för brott inom ett år från ingångslagföringen.
Återfallsstatistiken är även en god indikator när det gäller att ta reda på vilka grupper av personer med avseende
på kön, ålder och tidigare belastning som svarar för den
största andelen återfall. Utifrån statistiken över återfall i
brott kan man konstatera att:

bland de yngsta minskat medan andelen återfall bland
något äldre, i synnerhet åldern 30–49 år, ökat något.
• Risken för återfall ökar med de lagfördas tidigare brottsbelastning. Av de lagförda personer som år 1998 var utan
tidigare känd belastning, så kallade debutanter, återföll
18 procent i ett nytt lagfört brott inom en treårsperiod.
Bland personer med 1–2 tidigare lagföringar återföll en
nästan dubbelt så stor andel (34 procent). Bland dem
som tidigare lagförts för mer än 10 brott återfaller en
absolut majoritet (88 procent). Även detta mönster har
varit tämligen konstant över tid.
Det generella återfallsmönstret visar att risken för återfall även varierar relativt mycket efter vilken typ av påföljd
som de lagförda personerna erhållit före det registrerade
återfallet. Allmänt gäller att de som dömts till en mer
ingripande påföljd, som fängelse eller skyddstillsyn, återfaller i högre grad än de som dömts till böter eller villkorlig
dom.
Det är lätt att ta för givet att återfallsuppgifter speglar eﬀekten av utdömda påföljder eller resultaten av olika
insatser inom kriminalvården. Det går dock inte att utifrån
återfallsstatistiken dra några slutsatser om olika påföljders
eﬀekter. Det beror på att det ﬁnns en mängd faktorer –
till exempel brottslighetens straﬀvärde, gärningsmannens
ålder och tidigare belastning – som styr de olika påföljderna för personer som begått brott. Det sker således en
selektion som gör att lagförda personer som fått olika
påföljder inte är jämförbara med varandra. Personer som
döms till samma påföljd får av olika skäl inte heller samma
innehåll i verkställigheten av påföljden. Det kan bero på
att programverksamheter skiftar i omfattning, innehåll
och även kvalitet till exempel när det gäller behandling,
utbildning eller sysselsättning. Därmed blir återfallsandelen ett grovt mått om man inte i detalj studerar och analyserar varje enskild person, vilket sällan förekommer i
generella återfallsstudier.
Återfallsstatistiken bör också användas med viss försiktighet när man jämför återfallsandelar mellan olika kategorier av brott. Detta hänger bland annat samman med
att olika typer av brott har olika upptäcktsrisker, vilket har
påverkan på återfallsfrekvensen. Förenklat kan man säga
att grova brott har högre upptäcktsrisk än mindre grova
brott. Även polisens egna prioriteringar och resurser över
tid påverkar upptäcktsrisken för olika brott.
Skillnaderna i återfall mellan olika brottstyper hänger
också till viss del samman med vilka gärningsmännen

• Män återfaller i större utsträckning än kvinnor. Av samtliga kvinnor som lagfördes år 1998 återföll 23 procent
inom tre år jämfört med 39 procent av männen. Skillnaderna i återfallsfrekvens mellan män och kvinnor har
inte förändrats över tid och är som störst bland personer
som inte tidigare lagförts för brott.
• Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är relativt små.
Lagförda personer i åldersintervallet 18–49 år återfaller i princip i lika stor utsträckning. Bland personerna i
dessa åldersgrupper som år 1998 lagfördes för brott låg
återfallsandelen på 37–41 procent vid en treårig uppföljningsperiod. Bland lagförda personer äldre än 50
år minskar risken för återfall med stigande ålder. Inom
en treårsperiod återfaller cirka 24 procent av lagförda
personer i åldern 50–59 och 14 procent i åldern 60 år
eller äldre. Bland lagförda ungdomar i åldern 15–17
år återfaller omkring 35 procent. Återfallsmönstret har
förändrats under senare tid på så sätt att andelen återfall
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bakom brotten är. Bland annat löper den som begår många
brott på sikt större risk att bli upptäckt än den som begår
enstaka brott.
Till exempel kan man utifrån statistiken konstatera att
personer som lagförts för narkotikabrott eller allvarligare
tillgreppsbrott har relativt hög återfallsfrekvens jämfört
med personer lagförda för andra brott. Majoriteten (–
procent) av dem som lagfördes för dessa brott som huvudbrott någon gång under år  återföll i nytt brott inom
en treårsperiod, medan motsvarande andel bland personer som lagförts för exempelvis skattebrott var endast 
procent. Dessa skillnader kan delvis förklaras av att det är

olika typer av gärningsmän som begår dessa typer av brott.
De personer som lagförts för narkotikabrott är exempelvis
många gånger redan kriminellt belastade och har dessutom
ofta missbruksproblem, vilket inte i lika stor utsträckning
gäller för personer som lagförts för skattebrott. Bland de
personer som år  dömdes för narkotikabrott var cirka
 procent lagförda vid minst tre tidigare tillfällen. Bland
dömda för skattebrott uppgick andelen som var tidigare
lagförda vid minst tre tillfällen till cirka  procent.
L E  A P

Uppgifter
13. Hur kommenterar textförfattarna statistiken vad gäller kopplingen mellan påföljdstyp och återfallsfrekvens?
A

15. Vad kan enligt texten vara en förklaring
till att personer som lagförts för narkotikabrott har jämförelsevis hög återfallsfrekvens?

Statistiken bekräftar att det finns ett samband
men säger inget om orsakerna bakom det.

A

Narkotikabrott ger alltför lindriga påföljder.

B

Statistiken ger en missvisande bild eftersom
enbart vissa påföljdstyper redovisas.

B

Narkotikabrottslingar löper stor risk att bli
upptäckta.

C

Statistiken styrker antagandet att valet av påföljd
styrs av bland annat återfallsfrekvensen.

C

Narkotikabrott kombineras ofta med
tillgreppsbrott.

D

Statistiken visar att sambandet mellan påföljd
och återfall är obefintligt.

D

Narkotikabrottslingar har ofta en kriminell livstil.

16. Vilken alternativ rubrik täcker bäst textens huvudinnehåll?

14. Vad konstaterar textförfattarna angående
återfallsmönstret bland olika grupper av
tidigare dömda personer?

A

Återfallsstatistik – metod och teori.

Det har skett en ökning i skillnaden mellan
andelen män och andelen kvinnor som återfaller
i brott.

B

Återfallsstatistik – trender och trendbrott.

C

Återfallsstatistik – tolkningsmöjligheter och
begränsningar.

B

Det har skett en minskning av andelen återfall
bland yngre personer.

D

Återfallsstatistik – presentation och spridning.

C

Det har skett en minskning av andelen återfall
bland personer som tidigare dömts för grova
brott.

D

Det har skett en ökning av andelen återfall bland
personer som tidigare dömts för mer än ett
brott.

A
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Matematik
Matematik är ett intellektuellt krävande ämne. Det är därför extra viktigt att såväl pedagogik som metodik anpassas efter elevernas varierande förutsättningar. Många barn
som i dag misslyckas och som upplever att ämnet är både
svårt och tråkigt skulle då ha väsentligt större möjligheter
att både förstå och tycka om ämnet.
Matematik bygger till stor del på logiskt tänkande och
detta tänkande utvecklas bäst i samtal och diskussioner
och i ett aktivt skapande. Att tala och göra är därför mycket
viktiga inslag i inlärningsprocessen. Det gäller i hög grad
även i matematik, vilket ofta inte tillräckligt beaktas.
Om läraren muntligt och dessutom visuellt och aktivt
presenterar och beskriver de matematiska begreppen är det
lättare för barnet att förstå. Grundläggande förståelse är en
förutsättning för att kunna gå vidare till en mer avancerad
matematik. Till verkligt grundläggande och nödvändiga
moment hör bl.a. säker taluppfattning och tabellkunskap.
Att räkna på ﬁngrarna håller inte i längden. Grunderna
går att träna upp och det ﬁnns också hjälpmedel att ta
till om det kniper. En person med starkt visuellt minne
kan mycket väl lära sig att rabbla multiplikationstabellen
utantill, men detta är ingen garanti för verklig förståelse.
Bristen på förståelse kan få allvarliga negativa konsekvenser, framför allt om detta inte upptäcks i tid.
En hel del nybörjare som kan visa upp en förmåga att
lösa problem redan innan de ”utsatts” för undervisning
kan ändå få svårigheter. Det tyder på att själva överföringen från verkligheten till det matematiska symbolspråket i många fall sker för tidigt och i ett för snabbt tempo.
Detta medför tyvärr att många elever känner sig osäkra.
De förstår inte varför man ska göra si eller så. De försöker
”kopiera” och på så sätt hanka sig fram. Men förr eller
senare ökar kraven och då kan bristen på förståelse få allvarliga konsekvenser.
När matematiska problem har förankring i verkligheten blir de intressanta. Siﬀror och tal får då ett innehåll i stället för att endast vara krumelurer på ett papper.
Därför är det beklagligt att så stor del av lektionerna ofta
används till elevernas räknande på egen hand, så kallad
”tyst räkning”. Jag tror att man skulle vinna mycket på
att i större utsträckning ge utrymme för muntlig matematik och gärna då också i kombination med ett laborativt
arbetssätt.
Hur ska då en eﬀektiv mattelektion se ut? Ja, många
tycker kanske att det är när barnen sitter och räknar var
för sig, i sin egen takt. Det gäller att hinna så långt som
möjligt. Då hindras de heller inte av kamrater som är långsamma. Inte i något annat ämne är jämförelsen i prestatio-

ner så tydlig och så ”mätbar”. En uppgift är antingen rätt
eller fel. Men riktigt så enkelt är det inte.
Visst är det bra om barnen i en klass kan arbeta självständigt. Det måste de också få tillfälle att göra, inte minst
med tanke på att elever i en och samma klass beﬁnner sig
på så olika utvecklingsnivåer. Detta gäller inte minst deras
språkliga förmåga. Matematik är nämligen till stor del
språkligt baserat. Barn med ett bristfälligt ordförråd har
därför ofta svårt att tillägna sig matematiska begrepp, tolka
instruktioner och att presentera sina tankegångar muntligt
och/eller skriftligt. Många ord och uttryck är helt nya för
dem och upplevs som ett ”främmande språk”.
Jag tror att det skulle vara bra om man i kontakt med
föräldrar, gärna redan under förskoletiden, informerar om
betydelsen av att samtala mycket med barnen och på så
sätt bidra till att ge sina barn ett utökat ordförråd. Det
betyder långt mer än vad man i allmänhet föreställer sig.
Min erfarenhet är dessutom att barnen i praktiska och
konkreta sammanhang har skaﬀat sig en hel del kunskaper
som har med matematik att göra. Men deras begränsade
ordförråd och ovana vid att berätta gör att de har svårt att
förmedla vad de redan vet och känner till. Skolmatematiken ser dessutom helt annorlunda ut än deras egen verklighet, och läraren har därför också svårt att riktigt ta vara
på och anknyta till sådant barnen har upplevt. Genom
att ofta låta barnen själva spontant få berätta egna räknehändelser, kan läraren få värdefull information om deras
kunskaper och inte minst om deras språkliga förmåga. Då
blir det också lättare att anpassa undervisningen.
I många vardagliga situationer förekommer jämförelser
av varierande slag. Man har då behov av att både i ord
och med det matematiska symbolspråket uttrycka resultat av sådana jämförelser eller skillnader. Det kan t.ex.
gälla antal, längd, kvantitet, ålder, pris, tid etc. Sammanlagt
innebär redan detta ett omfattande ordförråd från elevernas närmiljö.
Man bör ägna stort utrymme åt ordkunskap. Det räcker
inte med att läraren själv använder ordet och ger en förklaring. Ett bra sätt är för övrigt att successivt skapa en
särskild ”matte-ordlista”. Man kan också låta eleverna i tur
och ordning komma med förslag till ord som bör placeras
där. De kan också ge sina kamrater i uppgift att sätta in
de nya orden i exempel. På så sätt blir barnen mera språkligt medvetna och aktiva. Det är först när ordet spontant
används och sätts in i olika sammanhang som det införlivas med det aktiva ordförrådet.
En del barn har ett svagt visuellt minne. Dessa får ofta
svårigheter på grund av att de kastar om siﬀror, något som
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självklart är förödande i matematiken. Alla typer av svagheter påverkar tyvärr också i hög grad barnets självbild.
Den som misslyckas i matematik anses ofta vara dum.
Man nämner i dag ofta ordet dyskalkyli i samband med
elevers svårigheter i matematik. Det är en motsvarighet till
begreppet dyslexi i svenska. Området är emellertid ännu
inte särskilt genomforskat och det ﬁnns ingen enhetlig
deﬁnition. Själv är jag mycket återhållsam när det gäller användning av ordet, men får ofta förfrågningar från
föräldrar som undrar vad de ska göra, eftersom de fått

veta att deras barn har dyskalkyli. Men egentligen är det
ointressant hur vi benämner svårigheterna. Det intressanta
är att vi har intresse och förmåga att först och främst upptäcka dem och sedan veta hur vi på bästa sätt kan sätta
in åtgärder. Med tanke på detta tror jag dessutom att det
är viktigt att stärka lärarens egen kompetens. Härvidlag
bör man betona vikten av en bra grundutbildning och en
återkommande och eﬀektiv fortbildning.
G M

Uppgifter
17. Vad är uppenbarligen viktigt att åstadkomma med undervisningen i matematik,
enligt textförfattaren?
A

19. Vilken inställning har textförfattaren till
begreppet dyskalkyli?

Att eleverna får möjlighet att förstå sin närmiljö
bättre.

B

Att eleverna får möjlighet att i ökad grad
använda lektionerna på eget sätt.

C

Att eleverna får möjlighet att koppla matematiska uttryck till vardagliga problem.

D

Att eleverna får möjlighet att träna och använda
minneskunskaper.

B

Hon menar att det måste forskas mer om fenomenet innan man kan bekräfta att det existerar.

B

Hon menar att begreppet inte utan vidare kan
skiljas från begreppet dyslexi.

C

Hon tycker att begreppet felaktigt stämplar vissa
elever som ”dummare” än andra.

D

Hon tycker det är viktigare att se och åtgärda
elevernas problem än att sätta namn på dem.

20. Vad vill textförfattaren framför allt uppmärksamma?

18. Vad kan, enligt textförfattaren, anledningen vara till att ”tyst räkning” är en så ofta
förekommande undervisningsform i matematik?
A

A

A

Bristen på exakthet i matematikens språk.

B

”Tyst räkning” kräver ingen verklighetsförankring
och vardagsnärhet i ämnet.

Vikten av att matematikundervisningen förankras
språkligt.

C

”Tyst räkning” kräver liten språk- och läsförmåga
av eleven.

Betydelsen av att träna matematikelevernas
visuella minne.

D

Problemen med att bygga matematikundervisningen på utantillärning.

C

”Tyst räkning” uppfattas som ett bekvämt sätt
för läraren att kontrollera elevens prestationer.

D

”Tyst räkning” uppfattas som det bästa sättet att
avslöja brister hos nybörjarna.
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