Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄTYD14, Tyska 3, 30 högskolepoäng
German 3, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-06-11 att gälla från och med 201906-11, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska och Tyska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för huvuddragen inom tysk språkhistoria,
• kunna redogöra för utvalda aspekter av tyskspråkig litteratur utifrån
berättarteoretiska beskrivningsmodeller,
• kunna redogöra för utvalda aspekter av tysk syntax utifrån olika grammatiska
beskrivningsmodeller,
• kunna redogöra för de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper som
krävs för den verksamhet som kursen avser,

Färdighet och förmåga
• kunna förstå och med god färdighet använda det tyska språket på varierat och
situationsanspassat sätt i tal och skrift,
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• kunna skriftligen diskutera och i viss omfattning värdera olika litterära
framställningsformer,
• som utgångspunkt för sitt vetenskapliga arbete kunna utföra grundläggande
informationssökning i det fysiska och virtuella biblioteket,
• kunna analysera och värdera lärandesituationer och därefter utveckla
undervisningen utifrån analysen och relevant ämnesdidaktik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med självinsikt kunna förhålla sig till den egna praktiken i ämnet,
• kunna ansvara för den egna professionella utvecklingen i ämnet,
• kunna diskutera och i viss omfattning värdera olika språkbeskrivningar.

Kursens innehåll
Kursen består av följande delkurser:
1. Skriftlig språkfärdighet, 3 hp,
2. Tysk språkvetenskap, 4,5 hp,
3. Tysk litteraturvetenskap, 4,5 hp
4. Tysk språkhistoria, 3 hp,
5. Självständigt arbete, 15 hp.
I kursen fördjupas de studerandes kunskaper om tysk syntax samtidigt som olika
grammatiska beskrivningsmodeller behandlas genom att olika grammatikor jämförs.
Genom berättarteoretiska analyser av flera tyskspråkiga romaner och en introduktion i
grundläggande berättarteoretiska och interpretationsteoretiska modeller fördjupas de
studerandes kunskaper om den moderna tyskspråkiga litteraturen. Den skriftliga
språkfärdigheten tränas genom översättning av svenska texter till tyska, varvid ett
urval speciella svårigheter fokuseras. Kursen ger också en överblick över det tyska
språkets historia. Stor vikt läggs vid studentens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska
kunskaper, analysförmåga, förmåga till självinsikt i relation till den egna praktiken och
beredskap att ansvara för den egna professionella utvecklingen i ämnet. Det
självständiga arbetet skall ha en ämnesdidaktisk inriktning

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar, seminarier och handledning.

Kursens examination
I delkurs 1 (Skriftlig språkfärdighet) sker examinationen genom salstentamen.
I delkurs 2 (Tysk språkvetenskap) sker examinationen genom salstentamen.
I delkurs 3 (Tysk litteraturvetenskap) sker examinationen genom salstentamen.
I delkurs 4 (Tysk språkhistoria) sker examinationen genom salstentamen.
I delkurs 5 sker examinationen genom författandet och försvaret av en vetenskaplig
uppsats samt opposition på en annan studerandes uppsats.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
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fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 därutöver betyget Väl
godkänd på minst 22,5 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs avslutade kurser Tyska 1 och Tyska 2 inom
ämneslärarutbildningen eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut.
Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer
bör vara centrala. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och
undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Written Proficiency,
2. German Linguistics,
3. German Literature,
4. The History of German,
5. Individual Project.
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Prov/moment för kursen ÄTYD14, Tyska 3
Gäller från H19
1901 Skriftlig språkfärdighet, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Tysk språkvetenskap, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1903 Tysk litteraturvetenskap, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1904 Tysk språkhistoria, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1905 Självständigt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

