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

(Totalt 30)
(4+2 poäng)

Garv (stycke 2):
Rätt svar: skratt, flabb, gnägg, munterhet
Bortåt (stycke 3):
Rätt svar: nästan, inemot, uppskattningsvis, omkring
Omhuldande (stycke 6):
Rätt svar: beskyddande, vårdande, gynnande, ompysslande
Driver med (stycke 10):
Rätt svar: skojar, driver gäck, retar, tetas
Ersätt följande uttryck med andra som betyder samma sak:
”landar man mjukare” (stycke 6):
Rätt svar: blir man inte så ledsen, går man inte ner sig så, får man lättare tröst, hämtar man
sig fortare
och
”när det gäller” (stycke 11):
Rätt svar: när det kommer till kritan, när man står där, när man verkligen behöver det, när
det är allvar

2. Nämn fyra hinder för manlig vänskap

(4 poäng)

Rätt svar: (stycke 8)konkurrens, brist på förebilder för manlig intimitet, homofobi och mäns
behov att ha kontroll

3. Hur påverkas pojkar av att tidigt spela lagsporter?

(5 poäng)

Rätt svar: (stycke 9)Unga pojkar får genom lagsporten tidigt lära sig att tävla mot varandra.
Tillhörigheten till ett lag stärker banden och sammanhållningen inom gruppen, samtidigt som
den enskilde spelaren känner sig stärkt av det sociala sammanhanget. Han är en del av laget,
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en av de andra. Laget fungerar alltså både som en plats där man konkurrerar med andra
lagkamrater och mäter sig mot andra lag och en plats som bekräftar ens egen roll och ens
eget värde för laget.

4. På vilket sätt har vår tids medvetenhet om homosexualitet påverkat mäns
vänskapsförhållanden?

(5 poäng)

Möjliga svar: (stycke 7)Förr i tiden, innan medierna gjorde oss alla vana vid att uppfatta
känsliga män som homosexuella, var det vanligt för män att uttrycka starka känslor till
varandra. Dagens tro att alla män som uttrycker varma känslor eller öppnar sig leder till att
män upplever sig ha mycket mer att förlora eftersom det nu ses som feminint att vara intim.
Homosexualiteten blir för den moderne mannen den yttersta punkten på en ganska kort skala,
en plats som han vill hålla sig på betryggande avstånd från.

5. Varför känner sig den moderne familjefadern ensam?

(5 poäng)

Möjliga svar: (stycke 10)Den moderne mannen har i och med sin familjebildning skapat sig
ett eget lag. Därför söker han sig inte längre ut. De sammanhang där han tidigare
automatiskt fick vänner är därför inte längre tillgängliga för honom. För frun är det naturligt
att tala öppet och umgås med sina vänner. Mannen blir lämnad ensam. De starka
vänskapsband som man kan ha haft tidigare i livet försvinner när förutsättningarna ändras.
Kvinnor kan föra med sig en gammal vänskap även efter familjebildningen. Det gör sällan
männen.

6. Kommentera följande utdrag ur stycke 11:

(5 poäng)

” Det måste vara något mellan två män”
Ett fullgott svar måste beröra följande punkter: för det första måste abiturienten uppfatta
ordleken: att ”Det måste vara något mellan två män” i förstone uppfattas som att de måste ha
en relation på ett sexuellt plan. Abiturienten måste visa att denne förstått att detta något är
föremål: redskap, verktyg eller leksaker. Vidare bör abiturienten diskutera riktigheten i
påståendet och även ge exempel att anföra som bevis för eller emot tesen och gärna delge
läsaren sina egna erfarenheter.
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Anmärkning:
I del I och II kommer följande kriterier att vägas in i betygssättningen:
1. Ett tydligt syfte – kandidaten har förstått frågan och vet hur den ska besvaras – 30%
2. Ett sammanhängande svar – kandidaten använder relevant och lämplig fakta ur
materialet på ett strukturerat och meningsfullt sätt – 30%.
3. Språklig klarhet – kandidaten uppvisar en språkbehandling som med tydlighet och
med visst flyt kan uttrycka dennes idéer – 30%.
4. Formalia – grammatik, stavning – 10%.

Del II

(30 poäng)

Vänskapen är framtidens relation (stycke 6). Skriv en uppsats på 100 ord där du
uttrycker dina tankar om detta citat.
Möjliga svar: (stycke 4,5,6)Rubriken antyder att vänner i framtiden kommer att spela en mer
central roll i våra liv. Kandidaten kan diskutera hur det moderna samhället med dess lösare
struktur präglat av senare familjebildning och arbetslivets krav på flexibilitet och förnyelse
göra långvariga förhållanden svåra att uppnå, eftersom de kräver obruten uppmärksamhet
över lång tid. Det har också blivit status att ha många vänner, oberoende av hur djup
vänskapen i själva verket är. Den urbana människan kan till sin räddning ta vänner som får
fylla flera olika funktioner. Kandidaten bör diskutera riktigheten i påståendet och kunna
anföra exempel som stöd för sin tes.

Del III

(40 poäng)

Skriv en uppsats på ungefär 300 ord där du redogör för dina tankar om ett av de två
ämnena nedan.
Hur står sig mediernas skildring av vänskap jämfört med verkligheten?
eller
”De flesta människor är ungefär så lyckliga som de bestämt sig för att vara.”
- Abraham Lincoln [USA:s 16:e president, 1809-1865]
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