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Text: Kärlek innebär att ta risker (s. 11)

12. Vad heter filosofen som artikeln huvudsakligen handlar om? 
Ringa in ett alternativ. Fler inringade alternativ än ett gör svaret 
ogiltigt. 2 p

A. Platon

B. Schopenhauer

C. Alain Badiou

D. Eloge de l’amour

13. Vilket av följande påståenden stämmer överens med filosofens 
idéer? Ringa in ett alternativ. Fler inringade alternativ än ett gör 
svaret ogiltigt. 2 p

A. Innan man hittar den rätta kan man inte veta hur han   
           eller hon ska vara.

B. Kärlek är en av de saker som skapar problem och   
          förtvivlan hos människor. 

C. Det är viktigt att i förväg veta vad man vill ha ut av sitt  
          förhållande.

D. Kärleken är så viktig att man inte ska ta några risker.



10

Text: Älskaren (s. 12–14)

14. Vilken nationalitet har mannen i berättelsen? 2 p

_______________________________________________

15. Varför är det speciellt att flickan åker med bussen på färjan? 
Ringa in ett alternativ. Fler inringade alternativ än ett gör svaret 
ogiltigt. 2 p

A. Det brukar bara vara infödda på bussen.

B. Hon har aldrig åkt med den bussen förut.

C. Hennes mamma är lärarinna.

D. Hon vill inte åka med chauffören.

16. Hur ser flickan på sig själv? Ringa in ett alternativ. Fler 
inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p

A. Hon är stolt över att tillhöra landets vita överklass.

B. Hon tycker att det är hon själv som orsakar det som   
          händer.

C. Hon tycker att hon är dömd att alltid vara en rädd och   
          sorgsen flicka.

D. Hon ser sig själv som ett oskyldigt offer för mannens åtrå.
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17. Texten visar att det finns vissa viktiga skillnader mellan 
mannen och flickan som gör det svårt för dem att ha ett 
förhållande. En av dem är att han är äldre än hon. Skriv två 
andra sådana skillnader i de tomma rutorna nedan. 4 p

Han: Hon:

äldre yngre

 

18. Vad är sant och vad är falskt? Markera sant (S) eller falskt (F) för 
varje påstående. 4 p

De träffas i Paris.

 Hon tror att ingen utom han kan förstå henne.

 De brukar promenera på boulevarderna.

 Han har en chaufför.

 Hans bil är vit.

 Han tillhör majoriteten av befolkningen.


