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1. Ersätt ordet med ett annat som betyder samma sak.

(1*5 poäng)

Lockar (stycke 1): drar till sig, övertalar, tubbar, förleder, frestar, attraherar
Förtvivlad (stycke 2): utan hopp, hopplös, djupt olycklig, uppriven, utom sig, otröstlig,
ledsen, desperat, eländig
Sysslar med (stycke 4): håller på med, arbetar med, jobbar med, pysslar med, pular
med, ägnar sig åt
Tillgängligt (stycke 7): åtkomligt, lätt att nå, disponibelt, befintligt
Var tionde (stycke 6): en av tio

2. Ersätt uttrycket ”för att komma till rätta med spelberoendet”
(stycke 3) med ett annat uttryck som betyder samma sak.
5 poäng
Rätt svar: lära sig hantera, bota, råda bot på, få ordning på, lösa sig
från, bli fri från
3. Vilka risker förknippas med internetpoker?
5 poäng
Svar finns i styckena 5, 7 och 9:
Möjliga svar: Begränsningar vad gäller ålder, tid på dygnet och
insatsens storlek saknas. Spelet är lättillgängligt för var och en; det är
alltid möjligt att spela; det kräver snabbare beslut än förnuftet hinner
med. Spelet är oerhört snabbt och kräver en mycket kort reaktionstid.
Detta gör att spelet inte hinner baseras på förnuftiga beslut.

4. Varför har behandlingshemmet hört av så många föräldrar just efter
påskhelgen?
5 poäng
Svar finns i stycke 4:
Möjliga svar: Påskledigheten har gjort att många föräldrar plötsligt har upptäckt vad
deras ungdomar sysslar med framför datorn och slagit larm. Under påskledigheten
har ungdomar tagit hem nya vanor som föräldrarna inte känt till och blivit förfärade.
Under påskhelgen kommer många ungdomar hem till sina föräldrar och tar med sig
sina nya vanor som föräldrarna inte har sett.

5. “(…) respekten för pengar försvinner helt och hållet när det gäller de här
spelformerna”. Varför tror du Roger Thörn anser att respekten för pengar
försvinner med denna spelform?
5 poäng
Svar finns i stycke 11:
Möjliga svar: när man inte håller pengarna i handen känns det overkligt,
som att insatserna och spelet är på låtsas

6. Vilken kritik riktas mot Svenska Spel när de nu försöker att bryta sig in på
marknaden för internetpoker?
5 poäng
Svar finns i stycke 8-11:
Möjliga svar: Staten borde inte försöka att tjäna pengar på andras missbruk. Man ser
början på ett stort problem med spelmissbruk bland ungdomar och staten vill tjäna
pengar på det. De borde istället hjälpa ungdomarna att bli fria från sitt missbruk.

Del II

(30 poäng)

”Spel om pengar på internet är den senaste innedrogen för unga”
Skriv en uppsats på ungefär 100 ord där du redogör för dina tankar om citatet ovan,
med hänvisningar till citatet.

Del III

(40 poäng)

En klart och tydligt skriven uppsats som väl håller sig till ämnet, med tydlig
disposition, klart syfte och godtagbara formuleringar.
Snabba pengar
eller
Gör dagens hyperkommunikativa samhälle - med e-mail, chat rooms och
mobiltelefoner – att vi blir bättre på att kommunicera?

