
       

 

Kursplanen fastställd av VD 2007-06-18  
Gäller vt 2010 
Litteraturlistan reviderad 2008-06-23, 2009-12-10 
 
 
Tyska för samhälle och näringsliv, 15 högskolepoäng 
German in Society and Business, 15 Higher Education credits 
 
Grundnivå A 

 
Allmänt 
Kursen är en fristående kurs och syftar till att ge en allsidig praktisk och teoretisk utbildning i 
det tyska språket. Fokus ligger på muntlig och skriftlig kommunikation för arbetslivet. 
 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande   

- ha utvecklat förmågan att använda tyska i tal och skrift i olika typer av arbetssituationer 
utan att göra elementära uttals- och grammatikfel 

- kunna läsa och förstå enklare modern tyskspråkig skönlitteratur 
- ha utvecklat kunskap om den aktuella situationen i de tysktalande länderna avseende 

ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden 
- ha utvecklat kunskap och fackterminologi avseende EU utifrån de tysktalande ländernas 

perspektiv  
- ha utvecklat insikt i interkulturella skillnader avseende tysktalande länder 

  
Innehåll 
Tyska för samhälle och näringsliv I, 7,5 hp 
Tyska för samhälle och näringsliv II, 7,5 hp 
 
Delkurs 1: Tyska för samhälle och näringsliv 1, 7,5 hp  
German in Society and Business I, 7,5 HE credits 
 
Innehåll och former  
Studium av tysk basgrammatik med tillämpningsövningar. 
Studium av texter som behandlar de tyskspråkiga ländernas realia och kulturella förhållanden 
med beaktande av interkulturella relationer. 
Studium av modern tyskspråkig skönlitteratur. 
Praktisk muntlig övning genom diskussioner, uppgifter, sammanfattningar samt redovisningar i 
grupp och enskilt inför åhörare. 
 
Lärandemål  
Efter avsluta delkurs förväntas de studerande  

- kunna använda tyska i tal och skrift i vardagliga arbetssituationer utan att göra            
elementära fel 

- känna till aktuella förhållanden i de tysktalande länderna 
- känna till några moderna tyskspråkiga författare. 

Kurskod: LTNA17 
Fördjupn.:  G1N 
Utb.omr.: HU 
Ämneskod: TYA 
Ämnesgrupp:TY1
  



 
 
 
 
Examination 
Delkursen examineras genom skriftligt projektarbete i grupp, individuellt skriftligt projektarbete 
samt individuell skriftlig tentamen (salstenta). Obligatoriska inlämningsuppgifter ingår. För 
Godkänd/E på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända.  
Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd samt ECTS-betygen A, B, 
C, D, E och FX. 

 
Delkurs 2: Tyska för samhälle och näringsliv 2, 7.5 hp 
German in Society and Business 2, 7,5 HE credits 
 
Innehåll och former  
Studium av texter och internetmaterial som behandlar den aktuella situationen i de tysktalande 
länderna avseende ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden  
Studium av texter som behandlar EU utifrån de tyskspråkiga ländernas perspektiv. 
Praktisk muntlig övning genom diskussioner, uppgifter, sammanfattningar samt redovisningar i 
grupp och enskilt inför åhörare. 
Praktisk skriftlig övning genom affärsbrev, CV och jobbansökan samt skriftlig redovisning av  
projektarbeten i grupp och enskilt.  
 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande  

- kunna använda det tyska språket muntligt och skriftligt i olika typer av arbetssituationer 
- kunna skriva affärsbrev, CV och jobbansökan på tyska  
- ha utvecklat kunskap om den aktuella situationen i de tysktalande länderna och avseende 

ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden 
- ha utvecklat kunskap och fackterminologi avseende EU utifrån de tysktalande ländernas 

perspektiv  
- ha utvecklat kunskap om interkulturella relationer avseende de tysktalande länderna 

 
Examination  
Delkursen examineras genom skriftligt projektarbete i grupp, individuellt skriftligt projektarbete 
samt individuell skriftlig tentamen (salstenta). Obligatoriska inlämningsuppgifter ingår. För  
Godkänd/E på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända.  
Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd samt ECTS-betygen A, B, 
C, D, E och FX.  

 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt SvB/Sv2B och Ty lägst C-språk B/steg 3 
med lägst betyget Godkänd, eller motsvarande. 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Se delkursernas beskrivningar. 

  
Examination och betyg 
Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd samt ECTS-betygen A, B, C, D, E 
och FX. För Godkänd/E på hela kursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För Väl 
Godkänd/B på hela kursen krävs Väl Godkänd/B på båda delkurserna. För Väl Godkänd/A 
krävs ett genomsnittsbetyg på lägst 90 %.  



 
 
 
Kursvärdering 
Kursvärdering görs kontinuerligt under kursen samt på därför avsedd blankett vid sista  
undervisningstillfället. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HLK KURSLITTERATUR 
 Vt 2010 
 
Reviderad 2008-06-23, 2009-12-10 
_______________________________________________________________________ 
 
Tyska för samhälle och näringsliv, 15 hp 
German in Society and Business, 15 Higher Education credits 
   

Delkurs 1 
Klingemann, Ulrike et al. (1999). Bonniers tyska grammatik, 2 uppl.                                    

Stockholm: Bonnier utbildning. ISBN 9162230409. 

Klingemann, Ulrike et al. (1999). Bonniers tyska grammatik - elevfacit, 2 uppl.                    
Stockholm: Bonnier utbildning. ISBN 916223212-6. 

Klingemann, Ulrike et al. (1999). Bonniers tyska grammatik - övningsbok, 2 uppl.               
Stockholm: Bonnier Utbildning. ISBN 9162232088. 

Dürrenmatt, F. (1985). Der Richter und sein Henker. Diogenes (detebe Diogenes                     
Taschenbücher Nr. 22535). ISBN 3-257-22535-0. 

Rusch, C. (2005). Meine freie deutsche Jugend. Frankfurt/Main: Fischer TB.                        
ISBN 3-596-15986-5. 

Internetlänkar:  

Das Portal der Europäischen Union.  

http://europa.eu/index_de.htm 

Tatsachen über Deutschland.  

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de 

Österreich.Konkret. 

http://www.austria.gv.at/Docs/2006//3/16/OE_150x150_rd.pdf  

Die Schweiz in ihrer Vielfalt.  

http://www.swissworld.org/de/ 

Schwedeninfos  

http://www.sweden.se/de 

Samtliga läses enligt anvisningar. 

I kursen ingår dessutom ett visst antal tidningsartiklar. 

Delkurs 2 
Klingemann, Ulrike et al. (1999). Bonniers tyska grammatik, 2 uppl.                                    

Stockholm: Bonnier utbildning. ISBN 9162230409. 

Internetlänkar: 

Tatsachen über Deutschland 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de  

Österreich.Konkret 

 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de�
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http://www.austria.gv.at/Docs/2006//3/16/OE_150x150_rd.pdf  

Die Schweiz in ihrer Vielfalt 

http://www.swissworld.org/de 

Deutsche Unternehmensformen 

http://www.hannover.ihk.de/recht/unternehmensformen/unternehmensformen/page.html 

www.wikipedia.de  

Die Wahl der Rechtsform 

http://www.hannover.ihk.de/recht/unternehmensformen/die-wahl-der-rechtsform-ein-
vergleich/page.html  

Die EU im Überblick 

http://europa.eu/abc/index_de.htm 

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Europa/europa.html 

Überblick über die Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union 

http://europa.eu/pol/index_de.htm  

Geschäftskorrespondenz 

http://www.din-5008-richtlinien.de/  

E-Mail 

http://inhalt.monster.de/13656_de-de_p1.asp  

Bewerbungsschreiben 

http://www.stepstone.de/home_fs.cfm 

http://www.focus.de/jobs/bewerbung  
 
Internettexter läses enligt anvisning. 

I kursen ingår ett visst antal tidningsartiklar. 
  
 
Allmän referenslitteratur 
Duden Deutsches Universalwörterbuch. (2003). (5 überarbeitete Aufl.) Mannheim: 
Bibliographisches Institut/Dudenverlag. ISBN 3-411-05505-7. 
 
Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. (2002). Berlin etc: Langenscheidt. 
ISBN 3-468-96705-5. 
 
Svensk-tysk / tysk-svensk ordbok (valfri större). 
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