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Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande på ett grundläggande sätt kunna kommunicera
muntligt och skriftligt på tyska.
Delkurs 1. Språkfärdighet, 10 hp
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
l
l

l
l

tillämpa baskunskaper i den tyska grammatiken,
uttrycka sig enkelt i skrift för att berätta, beskriva eller informera om något på
tyska,
delta i samtal om vardagliga ämnen på tyska,
läsa och med god förståelse tillgodogöra sig innehållet i enkla instruktioner,
berättelser och beskrivningar samt kunna ta fram fakta ur språkligt och
innehållsligt enkla texter på sakprosa.

Delkurs 2. Skriftlig produktion, 10 hp
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
l
l

tillämpa baskunskaper i den tyska grammatiken,
uttrycka sig enkelt i skrift för att berätta, beskriva eller informera om något på
tyska.

Delkurs 3. Litteratur och kulturkunskap med muntlig produktion, 10 hp
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
l

delta i samtal om vardagliga ämnen på tyska,

Delkurs 3. Litteratur och kulturkunskap med muntlig produktion, 10 hp
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
l
l

delta i samtal om vardagliga ämnen på tyska,
läsa och med god förståelse tillgodogöra sig innehållet i enkla instruktioner,
berättelser och beskrivningar samt kunna ta fram fakta ur språkligt och
innehållsligt enkla texter på sakprosa.

Innehåll
Kursen innehåller varierande aktiviteter och texter som syftar till att de studerande
utvecklar språkfärdigheter och förkunskaper som är nödvändiga för universitetsstudier i
tyska. Samtliga moment är obligatoriska.
Delkurs 1. Språkfärdighet, 10 hp
Kursen behandlar grundläggande kunskaper inom de fyra grundmomenten läsa, tala,
skriva och lyssna tyska inom för de studerande relevanta ämnesområden.
Undervisningen består t.ex. av textläsning, uttalsträning, skriv och hörövningar, samt
enklare konversation. Speciell vikt läggs vid grundläggande grammatik och utvecklingen
av ordförrådet.
Delkurs 2. Skriftlig produktion, 10 hp
I kursen övas skriftlig produktion. Kursen innehåller övningar inom grammatik och
översättning, som stöttning för en under kursens gång alltmer korrekt skriftlig hantering
av det tyska språket. Stor vikt läggs vid språklig korrekthet och ett varierat ordförråd.
Delkurs 3. Litteratur och kulturkunskap med muntlig produktion, 10 hp
Skönlitteratur samt sakprosa läses, varvid den muntliga förmågan tränas i samband med
samtal om texterna. Den muntliga kommunikationen tränas även genom kortare
presentationer samt samtal om andra ämnen som är relevanta för de studerande.
Kursen ger tillfälle till användning och träning av den språkfärdighet som tillägnats i
övriga delkurser.

Undervisningsformer
Kursen genomförs i samarbete mellan Linnéuniversitetet och IS Internationella Skolorna
och studierna bedrivs på ett språkinstitut i Düsseldorf. Språkutvecklande
undervisningsformer av olika slag är en grundläggande del av undervisningen. Den
studerande förväntas delta i den undervisning som erbjuds men också ta stort ansvar för
sin egen språkutveckling och utveckla egna språkinlärningsstrategier. Undervisningen
bedrivs huvudsakligen på målspråket tyska och sker i seminarier i helklass, genom
arbete i grupp eller par, samt i form av enskilt arbete.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda.
Delkurs 1. Språkfärdighet, 10 hp. Examination sker genom skriftliga prov för momenten
”läsa” och ”skriva”, hörförståelseprov för momentet ”lyssna” samt löpande examination
för momentet ”tala”.
Delkurs 2. Skriftlig produktion, 10 hp. Examination sker genom skriftliga prov.
Delkurs 3. Litteratur och kulturkunskap med muntlig produktion, 10 hp. Examination
sker genom muntliga redovisningar.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Övrigt
Kursen får inte medtas i examen inom huvudområdet tyska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Delkurs 1. Språkfärdighet, 10 hp och delkurs 2. Skriftlig produktion, 10 hp
Buscha, Anne & Szita, Szilvia (2013). Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A1+:

Övrigt
Kursen får inte medtas i examen inom huvudområdet tyska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Delkurs 1. Språkfärdighet, 10 hp och delkurs 2. Skriftlig produktion, 10 hp
Buscha, Anne & Szita, Szilvia (2013). Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A1+:
Integriertes Kurs und Arbeitsbuch+2CD's. Leipzig: Schubert Verlag. 238 s. ISBN
9783929526868.
Buscha, Anne & Szita, Szilvia (2007). Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A2+:
Integriertes Kurs und Arbeitsbuch+2CD's. Leipzig: Schubert Verlag. 266 s. ISBN
9783929526899.
Material i form av t.ex tidskriftsartiklar om aktuella och relevanta ämnen, tillhandahålls
av institutionen, 50 s.
Referenslitteratur
Klingeman, U., Magnusson, G & Didon, S. (2014). Den tyska grammatiken.
Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN 9789152327180. 272 s.
Valfri enspråkig eller tvåspråkig ordbok tyty, tysv/svty.
Delkurs 3. Litteratur och kulturkunskap med muntlig produktion, 10 hp
En tyskspråkig skönlitterär bok som väljs av undervisande lärare. Titeln meddelas i god
tid före kursstart.
Material som tillhandahålles av institutionen, ca. 50 s.

