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Kursplanen gäller från och med vårterminen 2018
Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt tyska cspråk kurs B/steg 3 (områdesbehörighet 2 med
undantag för engelska kurs B)

Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande visa god språklig kompetens och på tyska kunna
tala fritt och sammanhängande i olika former av muntlig kommunikation.

Innehåll
Kursen tränar talfärdighet och uttal. Övningarna omfattar såväl formella situationer,
t.ex. jobbintervju och kundsamtal, som informella samtalssituationer, bl.a. i form av
diskussioner och muntlig framställning kring aktuella teman. I kursen ingår även
interkulturell kommunikation med fokus på kommunikationsproblem mellan den
tyskspråkiga världen och Sverige.

Undervisningsformer
Undervisningen består av webbaserade föreläsningar, webbseminarier och
diskussionsövningar. Närvaro vid schemalagda webbseminarier är obligatorisk.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker i form av en muntlig tentamen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Stabil internetuppkoppling, nyare dator (inte äldre än 4 år) och headseat med mikrofon är

Examination sker i form av en muntlig tentamen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Stabil internetuppkoppling, nyare dator (inte äldre än 4 år) och headseat med mikrofon är
nödvändiga för deltagande i webbseminarierna.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Guenat, Graziella und Peter Hartmann. Deutsch für das Berufsleben B1. Kursbuch &
2 AudioCDs. Stuttgart: Klett, 2010. ISBN: 9783126757256. 144 s.
Guenat, Graziella und Peter Hartmann. Deutsch für das Berufsleben B1.
Übungsbuch. Stuttgart: Klett, 2010. ISBN: 9783126757263. 168 s.
Diskussionsmaterial (filmavsnitt och texter) som tillhandahålls av institutionen. Ca 50 s.

