
 
 

Kunskaper i och om språket i 
ett didaktiskt perspektiv 

1,5 högskolepoäng 

Provmoment: Svenskämnets didaktik B 
Ladokkod: 11SV20, TEN 6 
Tentamen ges för: Första gången 
  
TentamensKod:  
 
 
Tentamensdatum: 5 maj 2017 
Tid:  Kl 9.00-11.00 
  
Hjälpmedel: Inga 
 

  
Totalt antal poäng på tentamen: 35 
För att få betyget Godkänt krävs 20 poäng  
För att få betyget Väl godkänt krävs 30 poäng 

  
Nästkommande tentamenstillfälle: 29 september 2017 
 
  
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, 
annars är det detta datum som gäller: 
  
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
  
  
Ansvarig lärare: Anita Norlund 
Telefonnummer: 0708-163735 
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Fråga 1 (10 p) 
Som svensklärare är ditt uppdrag att stödja eleverna på deras väg mot: 
 

Lässtrategier för att förstå … och analysera texter …” (ur svenskämnets kursplan).  
 
Det finns många likheter mellan att bedriva textsamtal kring skönlitterära texter och 
faktatexter. Det finns också en del skillnader. Vilka skillnader skulle du, utifrån detta 
antagande, särskilt uppmärksamma elever på om du bedrev samtal med dem kring den 
bifogade faktatexten (se nedan). Här bör du dra nytta av företeelsen text patterns (tvåspaltig 
tabell hos Norlund, 2009, efter Snow, Griffin & Burns, 2005). Markera i texten eller ge 
konkreta exempel ur den. Behandla fem aspekter, dvs det ska bli fem delsvar totalt. Så här 
kan ett av dina delsvar svar se ut:  
 

”Svenska språket hör till den nordgermanska grenen av den germanska språkfamiljen”. (= utdrag ur den 
bifogade texten som för övrigt är hämtad ur läromedlet Studio Svenska 3)  
 
Här skulle jag uppmärksamma eleverna på att en faktatext, som den här texten är, ofta innehåller 
allmänna påståenden om kännetecken och relationer. Detta stämmer med citatet ovan där vi får ett 
allmänt påstående om en relation, nämligen den mellan svenska och nordgermanska. I en skönlitterär 
text är sådana påståenden inte lika vanliga. (Exempel på hur formuleringar i dina delsvar kan låta) 

 



 
 

2 

 

Fråga 2 (5 p) 
 
 

  
 
 
Välj en av bilderna ovan, eller båda, och kommentera den/dem med utgångspunkt i 
företeelsen multimodala aspekter och hur dessa ”skapar mening”, alltså får en betydelse för 
läsaren/betraktaren. Behandla fem aspekter. 

 

 

 

 

Fråga 3 (10 p) 
Du har fått i uppdrag att skriva en lärobok i svenska för högstadiet, en lärobok som enbart 
ska handla om att debattera i klassrummet. Du får ha med fem kapitel i boken. Dessa ska 
tillsammans ska bilda en bra helhet och vara ett gott stöd i undervisning.  
 
Ett av kapitlen i den lärobok du skriver handlar om lärarens ämnesval för debatter och har 
rubriken Lämpliga och olämpliga ämnesval för klassrumsdebatter. Varför ska ett sådant 
kapitel ingå den lästa kurslitteraturen? Besvara denna fråga och skriv ett par rader om vad 
detta kapitel innehåller. (=2p) 
 
Vilka fyra kapitelrubriker kommer du mer att ta med i din lärobok? Motivera varje rubrikval 
och skriv ett par rader om vad respektive kapitel är tänkt att innehålla. (=8 p) 
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Fråga 4 (10 p) 
Ringa in rätt alternativ (0,5 p per fråga) 
 

1. Kontextuella läromedel betyder 
• Läromedel som kombinerar bok och webbdel 
• Läromedel som har gjorts för mer än en årskurs 
• Läromedel/material som i första hand har gjorts med elever som målgrupp 
• Material som används i skolan men som inte är gjort för skolbruk 

 
2. Att något har hög affordans betyder i multimodal teori att  
• Det är det mest lämpliga sättet att uttrycka något på 
• Bilder som används har mycket skarpa färger 
• Det är föremål för en teknisk utveckling som går snabbt 
• Musik exempelvis bäst uttrycks via bilder 

 
3. Sakprosa är inte synonymt med   
• Faktatexter 
• Bruksprosa 
• Fiktiva texter 
• Expository texts 

 
4. En förgrundsgestalt inom multimodalitetsteori är  
• Günther Kress 
• Jostein Gaarder 
• Sigmund Ongstad 
• Mona Blåsjö 

 
5. Att läsa faktatexter för att ifrågasätta världsbilder benämns i Norlunds typologi 

(2009) som 
• Kritisk-evaluerande läsning 
• Kritisk-ideologisk läsning 
• Kritisk-analytisk läsning 
• Kritisk-integrerande läsning 

 
6. En pro et contra-stil härrör från  
• Antiken 
• Medeltiden 
• Renässansen 
• Realismen  

 
7. Motsatsen till en antagonist är en 
• Protagonist 
• Narrator 
• Grammarist  
• Alter ego 
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8. Det forskningsfält som närmast är släkt med multimodalitetsteori är  
• Utbildningssociologin 
• Critical literacy 
• Socialsemiotiken 
• Läroplansteorin 

  
 
Fyll i rätt förklaring (1 per fråga): 
     
 

9. Funktionell specialisering betyder inom multimodalitetsteori att  
 
_________________________________________________________________ 
 

10. Multimodal redundans betyder inom multimodalitetsteori att  
 
__________________________________________________________________ 
 

11. Samlingsbegreppet för fenomenen rhythm, composition, information linking och 
dialogue är 

 
__________________________________________________________________ 
 

12. Fenomenet ’the visual turn’ står inom multimodalitetsteori för 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

13. En psykologisk dimension av kritisk läsning kan innebära 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

14. En metodologisk dimension av kritisk läsning kan innebära 
 
____________________________________________________________________ 
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