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Förkunskaper
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Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande, på tyska, kunna:
l
l
l

ingående redogöra för det tyska språkets struktur och användning,
använda det tyska språket på ett korrekt och varierat sätt i både tal och skrift,
diskutera språkvetenskapliga problemställningar.

Innehåll
Grammatik, 4,5 hp
Delkursen behandlar det tyska språkets struktur och beskriver utvecklingstendenser i
modern tyska. Kursen ger även en introduktion i olika språkvetenskapliga teorier.
Översättning, 3 hp
Delkursen innehåller övningar i att översätta avancerade texter till tyska. Övningarna tar
upp tyskans morfologi och syntax, fraseologi och vokabulär. Delkursen bygger på de
kunskaper som inhämtats i kurser på lägre nivåer samt i övriga delkurser.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs på tyska och består av föreläsningar, seminarier och
gruppövningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda.
Bedömningen av de studerandes prestationer sker i form av skriftliga prov.
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Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen kan tillgodoräknas som delkurs 1 inom
kurserna 2TY01E och 2TY003.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Duden 9. Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim: Duden,
senaste upplagan.
Ernst, Peter. Germanistische Sprachwissenschaft. Wien: UTB basics WUV, senaste
upplagan. 296 s.
Referenslitteratur
Andersson SvenGunnar, Brandt, Margareta, Persson, Ingemar & Rosengren, Inger.
Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur, 2002.
Duden 2. Das Stilwörterbuch. Mannheim, DudenVerlag, senaste upplagan.
Duden  Die Grammatik, Band 4. Mannheim: Duden, senaste upplagan.

