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4,0 högskolepoäng 

Provmoment:  Språkkunskap A 
 

Ladokkod:	   11SV20 vt-17: Språkkunskap A  
 
11SV20 vt-16: Språkkunskap A 
 

Tentamen ges för:  Tillfälle 1) 11SV20 vt-17 (LASEAht16) 
Tillfälle 4) 11SV20 vt-16 (LASEAht15) 
 
 

  
TentamensKod:    
 
 
Tentamensdatum: 2017-02-20 
Tid:  09.00-13.00 
  
Hjälpmedel: Inga 
  
Totalt antal poäng på tentamen: 65p  
För att få respektive betyg krävs: 
För G krävs 60% rätt, dvs. 39p 
För VG krävs 80% rätt, dvs. 52p 

  
Allmänna anvisningar:  
Nästkommande tentamenstillfälle: 2017-04-25 
Tillfälle 2) 11SV20 vt-17: Tillfälle 5) 11SV20 vt16 
 
 
 
  
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: 
  
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
  
  
Ansvarig lärare: Gisela Bohlin, Susanna Cadhamn 
Telefonnummer: Anknytn. 4398 
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Språkkunskap A     

Allmänt och didaktiskt 
1) Ge tre olika anledningar till varför det är viktigt att som svensklärare ha kunskap om det 
svenska språksystemet (dvs. fonetik, morfologi, ordklasser, syntax, pragmatik, semantik) (3p) 
 
Semantik  
2) Vad skiljer följande meningar? Förklara med semantiska termer. Hur kan man använda 
denna kunskap om semantik för att förbättra sitt skrivande? (3p) 
a) Teknikföretag i väst nyanställer personal. 
b) Volvo kommer att anställa 100 nya tekniker i produktion 
c) Teknikavdelningen på krocksäkerhet kommer att anställa automationsteknikern Johanna 
Karlsson 
 
3) Förklara utifrån exempel följande begrepp. (dvs förklara innebörden av begreppet och ge 
exempel.) (3p): 
a) denotativ betydelse 
b) konnotativ betydelse 
c) kontextuell betydelse 
 
4) Att beskriva ords betydelse är en av semantikens utmaningar. Det finns en modell som 
heter komponentanalys. Förklara denna modell och dess fördelar. Rita även upp en 
komponentanalys där du har med olika ord för skor. (4p)  
 
5) Förklara vad en lexikaliserad fras (ett idiom) är. Ge exempel på två lexfraser med 
ingående ord från det semantiska fältet kroppsdelar. (2p) 
 
Fonologi 
6) Vad är en vokalfyrsiding? Vad beskriver den? Rita upp, sätt in några vokaler och förklara. 
(3p) 
 
7) Många personer som lär sig svenska språket har problem att uttala vokalerna å, ö, och y. 
Beskriv vad dessa vokaler uttalsmässigt har gemensamt. (1p) 
 
8) En del personer från tex. Finland och Iran uttalar ordet "eskriva" istället för "skriva". 
Förklara detta fenomen med hjälp av ett språkvetenskapligt begrepp. (1p) 
 
9) Talet innehåller mycket reduktion och assimilation. Vad menas och varför 
reducerar/assimilerar vi? Förklara gärna med exempel. (3p) 
 
10) Var placeras betoning i svenskan i ord(a) och i satser(b)? Förklara med hjälp av 
exempel. (2p) 
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Ordbildning 
11) Beskriv tre olika sätt för hur vi kan bilda nya ord i språket. Ge även konkreta exempel på 
ord som tillkommit på dessa sätt som du beskriver. (3p) 
 
12) Analysera nedanstående ord i morfem. Dra streck mellan de olika morfemen och ange 
vilken typ av morfem det är fråga om i varje enskilt fall. (8p) 
a) flyttfåglar          b) zlatanera          c) antivirusprogram          b) stamcellsforskning 
 
Ordklasser 
13) Definiera vilka ordklasser de understrukna orden i nedanstående text tillhör? (Det kan 
vara en hjälp att studera sammanhanget.) För pronomen ska du även ange typ av pronomen. 
(12p) 
 
Och denna vinter fanns det heller ingenting att laga kalasmat av. Kristina kokade 
kristningsgröt av en liten påse korngryn, som hon hade gömt undan till den här dagen, och 
lite smör och socker kunde hon också sätta till gröten och lägga i grytan. Alla tre barnen kom 
omkring henne, när hon öste upp den. Det var längesen de små hade sett sådan mat i huset, 
mat som doftade så gott. Kristina öste upp gröten i ett stort lerfat, men det fick inte skåras 
förrän gudföräldrarna hade kommit tillbaka med den nydöpte från kyrkan; hon ställde undan 
fatet till svalning ute i källarstukan. (Moberg, 1949, Utvandrarna)  
  
14) Ange för varje substantiv a) genus b) species c) numerus och d) kasus. (4p) 
a) tallrikar 
b) bladets 
 
15) Redogör för det svenska tempussystemet (vilka tempus finns det? vad uttrycker de för 
tid? sätt ett verb i de olika tempusformerna) (5p) 
 
16) Verb kan förekomma i finita och infinita verbformer. Ange vad de olika finita och 
infinita verbformerna kallas, samt visa hur verbet acceptera förändras när det placeras in i 
dessa sju verbformer. Förklara också vad uppdelningen i finita och infinita verb grundar sig 
på. (4p) 
 
17) Beskriv vad som menas med kongruensböjning, samt förklara med grammatiska begrepp 
hur och varför nedanstående adjektiv behöver korrigeras. (4p) 
a) den vacker solnedgången 
b) en stor köpcentrum 
c) två tråkig filmer 
 
 


