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KURSPLAN

Tyska, nybörjarkurs I, 15 högskolepoäng

German, Introductory course I, 15 credits

Kurskod: LT1G10

Fastställd av: VD 2010-06-01

Gäller fr.o.m.: Ht 2010

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området

Ämnesgrupp: TY1

Fördjupning: G1N

Lärandemål
Kursen vänder sig till studenter som inte har förkunskaper i tyska eller är nästan nybörjare. Kursen syftar
till att ge en grundläggande utbildning i tyska vad gäller hörförståelse, läsförståelse, samtal/muntlig inter-
aktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Fokus ligger på vardaglig kommunikation.

Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna
- förstå talad och skriven mycket enkel tyska i vardagliga situationer
- tala och skriva mycket enkel tyska
- redogöra för och tillämpa elementära grammatiska strukturer i tyskan
- förstå och använda ett enkelt tyskt basordförråd och behärska strategier för att ytterligare bygga upp
ordförrådet
- redogöra för ett urval av grundläggande kunskaper om samhälle och kulturtraditioner i de tyskspråkiga
länderna

Innehåll
• Studium av grundläggande tysk grammatik

• Träning i muntlig språkfärdighet med tonvikt på kommunikativa övningar

• Träning i skriftlig språkfärdighet

• Träning i läs- och hörförståelse av mycket enkel tyska

• Studium av texter om samhälle och kulturtraditioner i målspråksområdet

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, lektioner och varierade övningar. Nätbaserade övningar kan
förekomma. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och munt-
liga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt Sv B/Sv2 B (eller mot-
svarande kunskaper)
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom en salstentamen i skriftlig språkfärdighet och läsförståelse, en tentamen i munt-
lig språkfärdighet och hörförståelse samt aktivt deltagande i lektionerna. För Godkänd på kursen krävs
75% närvaro och Godkänd på samtliga delar av kursen. För Väl Godkänd krävs dessutom att de indivi-
duella proven har sammanräkningsbetyget Väl Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 15 hp U/G/VG

Kursvärdering
Kontinuerlig kursutvärdering under kursen gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela kursen före
dess slut.

Övrigt
Kursen är en förberedande kurs motsvarande nivå A1 enligt den gemensamma europeiska referensramen
för språk. Kursen utgör 15 hp i en kandidatexamen. För en kandidatexamen med tyska som huvudämne
krävs ytterligare 105 hp inom ämnet tyska. Som fortsättning ges kursen Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp

Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur

Aufderstraße, Harmut, Müller, Jutta & Storz, Thomas (2002 eller senare) Delphin. Lehrwerk für Deutsch
als Fremdsprache. Lehrbuch. Teil 1 - Lektionen 1-10. Ismaning: Max Hueber Verlag. ISBN 978-3-19-
091601-6, 144 sid

Aufderstraße, Harmut, Müller, Jutta & Storz, Thomas (2002 eller senare) Delphin. Lehrwerk für Deutsch
als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Teil 1 - Lektionen 1-10. Ismaning: Max Hueber Verlag. ISBN 978-3-19-
111601-9, 224 sid

Klingemann, Ulrike, Magnusson, Gunnar & Didon, Sybille. (2007). Bonniers tyska grammatik. Stock-
holm: Bonnier utbildning. ISBN 9162283529, 272 sid

Referenslitteratur:
Duden Deutsches Universalwörterbuch. (2007). Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brock-
huaus AG. ISBN 978-3-411-05506-7.

Klingemann, Ulrike, Magnusson, Gunnar & Didon, Sybille. (1999). Bonniers tyska grammatik - elevfa-
cit, 2 uppl. Stockholm: Bonnier utbildning. ISBN 916223212-6, 40 sid

Klingemann, Ulrike, Magnusson, Gunnar & Didon, Sybille. (1999). Bonniers tyska grammatik - öv-
ningsbok, 2 uppl. Stockholm: Bonnier Utbildning. ISBN 9162232088, 144 sid

Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. (2007). Berlin etc: Langenscheidt. ISBN
3468490372.

M¡§¹ller Jutta, Bock, Heiko (1999). Langenscheidts Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch. Berlin,
M¡§¹nchen: Langenscheidt. ISBN 978-3-468-49419-2, 324 sid
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Svensk-tysk / tysk-svensk ordbok (valfri större).


