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Svenska med didaktisk inriktning för 
ämneslärare i grundskolans årskurs 
7-9 
 

2,5 högskolepoäng 

Provmoment:  TE01, Språktyplogi och Språksystemet 
 

Ladokkod:  11SV60 vt-17, C1A5U 
 
 

Tentamen ges för:  Tillfälle 1) 11SV60 vt-17:  
 

  
TentamensKod:    
 
 
Tentamensdatum: 2017-03-27 
Tid:  9:00-12:00 
  
Hjälpmedel:  Följande kurslitteratur får användas:  

Språktypologi och Språksläktskap (Andersson) 
Svenska i kontrast: tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. 
(Källström) 

  
  
För att få respektive betyg krävs: 
För betyget Godkänd 
- studenten beskriver språktypologi och språksystem med hänvisningar till läst litteratur 
- studenten jämför olika språksystem och ser likheter och skillnader med svenska språket 
- studenten analyserar andraspråkselevers svårigheter i svenska språket 
För betyget Väl Godkänd 
- studenten uppfyller kraven för Godkänd 
- studenten gör utförliga beskrivningar med hjälp av belysande exempel med hänvisning till 
kurslitteraturen 
Du behöver skriva om samtliga tre delar enligt nedan för att ha möjlighet att bli godkänd på 
kursen. 
 
  
  
Nästkommande tentamenstillfälle: 30/5 2017 
 
 
  
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar. 
  
  
Ansvarig lärare: Gisela Bohlin, Britt Heikkilä 
Telefonnummer: Anknytn. 4398, 5996 
 
 



(TE01) Språktypologi och språksystemet 
 
 
 
Del A) Typologi/släktskap 
1. I boken Språktypologi och språksläktskap beskriver Lars-Gunnar Andersson tre olika typer 
av språkklassifikationer; typologisk, ekologisk och genetisk. Beskriv de tre klassifikationerna 
och ge ett exempel som du finner intressant under respektive klassifikation och dra paralleller 
till det svenska språket. 
1a) Typologisk  
1b) Ekologisk 
1c) Genetisk 
 
Del B) Språkjämförelse 
2. Du ska utifrån svenskans grammatik göra en jämförande studie av arabiska. Resonera även 
kring varför det är viktigt att känna till kontraster mellan förstaspråk och andraspråk som 
lärare. 
Beskriv följande aspekter: 
c) nominalfraser 
(bestämdhet, numerus och eventuellt genus) 
d) prepositioner/postpositioner  
e) adjektivfraser 
(komparation, kongruens) 
f) verbfraser 
(verbböjning efter person, tempusböjning) 
 
Del C) Inlärarspråk 
 
a) Fonetik/Uttal 
3. I boken Språktypologi och språksläktskap beskrivs att språkfamiljen Niger-Kongospråk 
oftast har stavelsestrukturen K-V-K-V och ett femvokalsystem. Förklara vad som menas med 
detta. Beskriv även vilka eventuella uttalssvårigheter det kan medföra när personer med dessa 
modersmål ska lära sig prata svenska. 
 
b) Syntax 
4. Beskriv det syntaktiska felet som förekommer genomgående i texten skriven av en elev 
med svenska som andraspråk. Vad är det för fel? Varför är det fel? Beskriv felet. Förklara den 
grammatiska regeln. Ge förslag på hur man kan rätta till det. 
När man lära sig ett nytt språk, man kan få nya vänner på olika håll i världen. Ofta man 
måste ha engagemang och tid, men det räcker inte med tid och energi, det krävs mod. När 
man ska berätta något tydligt man måste vara lite mer noggrant för de valda ord. Genom det 
nya språket man kan säga och skriva vad man verkligen vill och kan känna bättre.  
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