Tisus exempelprov

Skriftlig färdighet
Instruktion

Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tema

Politik och moral – vad kan man kräva?
Efter valet 2006 avslöjades att tre ministrar inte hade betalat tv-licensen under ett flertal år
och några ministrar hade använt så kallad svart arbetskraft. I olika medier diskuterades med
anledning av detta etik och moral. Speciellt politikers moral.

Instruktion
Du ska skriva en resonerande text på temat Politik och moral – vad kan man kräva? Börja med
att kort beskriva vem det är som bestämmer vad som är rätt och fel. Resonera sedan kring om
man ska ställa andra/högre krav på politiker än på andra yrkesgrupper. Denna del ska utgöra
merparten av texten. Avsluta med att kort reflektera över om vårt sätt att värdera politikers
moral kan komma att ändras framöver.
Det är viktigt att temat behandlas på ett generellt plan och utifrån olika perspektiv. Håll en
saklig ton.
Du behöver inte använda inspirationsbladet, men det kan vara till hjälp i skrivandet. Du
måste ange om du refererar till eller citerar från inspirationsbladet.

Skrivtid: 2 timmar och 30 minuter
Hjälpmedel: svensk-svensk ordbok
Rubrik: Politik och moral – vad kan man kräva?
Textens längd: runt 400 ord

Bedömning
Det som bedöms är
–– din förmåga att föra ett tydligt och självständigt resonemang på ett generellt plan med en
saklig, objektiv ton
–– din förmåga att organisera texten retoriskt (i inledning, resonemang och avslutning) samt
att binda ihop resonemang inom texten på ett tydligt och logiskt sätt
–– intrycket av din språkliga kompetens i fråga om omfång, kvalitet och korrekthet.

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Inspirationsblad: Politik och moral
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Saxat ur några tidningar

Minister på skandalfest
SSU-ordföranden åkte fast
för fortkörning
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Politiker i tingsrätten för
mutbrott!
Osmakligt att gräva i
politikers privatliv

Var sjätte betalar
inte sin tv-licens.

