
SAIK:s poängpromenad höstetapp 2, 2020-10-04 frågor och svar: 

 

1. Vad kallas tecknet ovanför ”e”-et i ordet IDÉ? 

 1. Kommatecken X. Accenttecken 2. Apostrof  Svar: X  

 

2. I vilken av meningarna förekommer ett verb i konjunktiv? 

 1. Det var en härlig promenad.  X. Det vore skönt om solen kom fram. 

 2. Det skulle vara roligt om vi kunde fika efter promenaden.  Svar: X 

                                                      

3. Vilken av meningarna bryter mot de svenska språkreglerna? 

 1. Jag höll på och skrattade när hon kom och berättade vad som hade hänt 

 X. Jag höll på att brista i skratt när hon kom och berättade vad som hade hänt. 

 2. Ingen av ovanstående meningarna bryter mot de svenska språkreglerna. Svar: 2     

                                   

4. Stor eller liten bokstav? Vilken stavning är rätt? 

 1. Gott Nytt År!  X. Gott nytt år! 2. Gott nytt År Svar: X 

 

5. De eller dem? I vilken av följande meningar används dessa på inkorrekt sätt? 

 1. Dagens poängpromenad är för dem som tycker om att klura kring språkfrågor. 

 X. Några av de kan kännas lite svåra. 

 2. Vi hoppas att du tycker om dem ändå.    Svar: X 

                 

6. Vad är summan av Pippis alla för-, mellan- och efternamn? 

 1. 4  X. 5  2. 6  Svar: 2 

                

7. Varifrån härstammar uttrycket: Ana ugglor i mossen? 

 1. Ugglor är aldrig i mossen, därför betyder det att något är fel. 

 X. Det kommer från det danska uttrycket: Ana ulver i mossen. Så egentligen är det vargar 

som lurar där. 

 2. Det kommer från engelskan ugly, dvs. man kan ana något otrevligt Svar: X 

    

8. Vilken var motiveringen när Olga Tokarczuk fick sitt Nobelpris i litteratur 2018? 

 1. För en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som 

livsform. 

 X. För en poesi som med ironisk precision sätter tydliga gränser för mänskligt utforskande. 

2. För ett inflytelserikt dramaturgiskt författarskap som utforskar periferin i mänsklig 

erfarenhet.     Svar: 1 

   

9. Så här börjar en av Karin Boyes dikter ur diktsamlingen ”För trädets skull”. Vad är titeln på 

denna dikt? 

En gång var vår sommar 

 en evighet lång. 

 Vi strövade i soldagar 

 utan slut en gång. 

 Vi sjönk i gröna doftande 

 djup utan grund 

 och kände ingen ängslan  



 för kvällningens stund. 

 1.  Javisst gör det ont X. Bön till solen 2. Evighet Svar: 2  

                . 

10.     Allt oftare förväxlas orden var och vart. Enligt traditionellt språkbruk finns det dock en 

skillnad mellan dem. Vilken av nedanstående användningarna är korrekt? 

 1.  Vart är vi? X. Vart ska vi? 2. Vart var vi?  Svar: X 


