Humanistiska och teologiska fakulteterna

TYSB01, Tyska: Nybörjarkurs 1, 15 högskolepoäng
German: Beginner´s Course 1, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-04-24 att gälla från och med
2007-04-24, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Tyska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Tyska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna ge exempel på grundläggande delar av tysk formlära och syntax ur ett
kontrastivt perspektiv
• kunna ge exempel på grundläggande samband mellan tyskans och svenskans
lexikaliska struktur

Färdighet och förmåga
•
•
•
•

kunna göra sig förstådd i tal i enklare kommunikationssituationer
kunna uttrycka sig skriftligt på tyska med viss grad av korrekthet
kunna förstå enkel talad och skriven tyska
med viss självständighet kunna identifiera grammatiska och lexikaliska problem
samt tillämpa regler för att lösa dem.
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Kursens innehåll
Inom kursen ges en systematisk genomgång av den mest grundläggande tyska
grammatiken samt ett basalt ordförråd. Studenterna utvecklar sin förmåga att
använda och förstå tyska språket i tal och skrift genom textläsning samt olika typer av
muntliga och skriftliga övningar. Kursen ger även, främst genom läsning av enklare
texter, en inblick i samhällsförhållanden i de tyskspråkiga länderna.
Kursen består av följande delkurser:
1. Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 högskolepoäng,
2. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av lektionsövningar och seminarier. Handledning,
individuell eller i grupp samt obligatorisk undervisning kan förekomma.

Kursens examination
Följande examinationsformer kan förekomma: skriftlig tentamen vid delkursens slut,
inlämningsuppgifter samt fortlöpande examination inom ramen för undervisningen
(seminarier).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
7,5 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Denna kurs utgör även två delkurser i TYSB11.
2. Denna kurs tillsammans med TYSB02 ersätter TYS411.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Basic Grammar and Reading Comprehension, part I,
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2. Written Proficiency.
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Prov/moment för kursen TYSB01, Tyska: Nybörjarkurs 1
Gäller från H07
0701 Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

