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Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande:
l

l

behärska såväl elementär grammatik som tyska språkets formsystem och
väsentliga delar av tysk syntax,
visa god språklig kompetens och på tyska kunna kommunicera skriftligt i form av
brevskrivning, epost och ansökningshandlingar.

Innehåll
Kursen innebär en genomgång av tyska språkets formsystem och väsentliga moment
inom tysk syntax. Kursen börjar med en repetition av elementär grammatik. I kursen
ingår även praktisk tillämpning i form av brevskrivning, epost och ansökningshandlingar.

Undervisningsformer
Undervisningen består av webbaserade lektioner, obligatoriska skriftliga
inlämningsuppgifter och individuella övningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker i form av en skriftlig tentamen i grammatik (5 hp) via vår digitala
lärplattform, samt genom skriftliga inlämningsuppgifter (2,5 hp).
Tentamen betygsätts med G, VG eller U. De skriftliga inlämningarna betygsätts med G
eller U.
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Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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