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TYSKA, TAL OCH SKRIFT, 1-7,5 HÖGSKOLEPOÄNG 
 

Studieform 
Dag, deltid. 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
Svenska B/Svenska som andra språk B och Tyska lägst C-språk B/steg 3. Behörighet i tyska 

kan också utgöras av Nybörjakurs II i tyska, 10 poäng eller Tyska, nybörjakurs II, 15 

högskolepoäng 

 

Kursens innehåll 
Kursen består av följande delkurser: 

1. Muntlig och skriftlig färdighet, 3 hp. I delkursen övas grundläggande muntlig och 

skriftlig språkfärdighet av olika slag. 

2. Text och grammatik, 4,5 hp. Delkursen behandlar grundläggande strukturer i tyska 

språkets grammatik samt textförståelse. 

 

Förväntade studieresultat 
1. Muntlig och skriftlig färdighet, 3 hp.  

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- samtala om vardagliga ämnen med utökad muntlig språkfärdighet 

- redogöra för och diskutera innehållet i något komplexare texter på tyska 

- använda tyska språket i skrift för produktion av grundläggande textsorter  

2. Text och grammatik, 4,5 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- identifiera och förklara grundläggande strukturer i tyska språkets grammatik motsvarande 

kunskaper på steg 4 i gymnasiet 

- sammanfatta innehållet i något komplexare texter på tyska. 

 

Undervisning 
Undervisningen sker i form av lektioner och gruppövningar. 

 

För delkursen Muntlig och skriftlig färdighet gäller 1) obligatorisk närvaro till minst 80% med 

aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter och 2) att 

deadline för de skriftliga inlämningsuppgifterna hålls.  

Både 1) och 2) måste uppfyllas. Annars ges betyget U. 

 

Kunskapskontroll och examination 
a. Kursen examineras på följande vis: skriftligt prov samt muntlig och skriftlig redovisning 

inom undervisningen. 

 

Examinationer: 

- Muntlig och skriftlig färdighet, examination inom undervisningen, 3 hp, redovisning i 

diskussioner samt skriftliga inlämningsuppgifter, författande av olika textsorter.  

Betygsskala: UG 

- Text och grammatik, skriftligt prov, 4.5 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F 
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b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 

A = Utmärkt 

B = Mycket bra 

C = Bra 

D = Tillfredsställande 

E = Tillräckligt 

Fx = Otillräckligt 

F = Helt Otillräckligt 

samt en tvågradig målrelaterad betygsskala på en delkurs: 

G = Godkänd 

U = Underkänd 

 

c. Kursens betygskriterier meddelas på www.bafity.su.se vid kursstart.  

 

d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs  

- lägst betyget E på delkursen som bedöms enligt den sjugradiga skalan 

- betyget G på delkursen som bedöms enligt den tvågradiga skalan 

- fullgjord närvaro om minst 80% med aktivt deltagande på delkursen Muntlig och skriftlig 

färdighet 

- att deadline för inlämningsuppgifterna hålls 

Sammanfattningsbetyg över hela kursen är detsamma som betyget på delkursen Text och 

grammatik. 

 

e. För varje kurstillfälle ges två examinationstillfällen under aktuell termin. Ett extra 

examinationstillfälle erbjuds den termin eller det år som kurstillfälle saknas. 

Student som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 

Student som fått betyget Fx eller F (eller U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas) på 

prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd 

vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras 

till institutionsstyrelsen. 

 

f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs. 

 

Övergångsbestämmelser 
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en 

gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de 

begränsningar som framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). 

Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. 

 

Begränsningar 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet 

genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt överensstämmer med innehållet i kursen. 

 

Kurslitteratur 
 

- Winell, Sven-Gunnar: Övningar i tyska. Grammatik, steg 3-5. Liber 2005. 

- Valfri gymnasiegrammatik. Vi rekommenderar: Klingemann m fl, Bonniers Tyska 

Grammatik, 1996 eller senare 

- Material som delas ut i undervisningen och via Mondo 
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Några användbara ordböcker 

 

Tvåspråkiga ordböcker (tyska-svenska, svenska-tyska): 

Norstedts stora tyska ordbok 

Prismas tyska ordbok 

Norstedts lilla tyska ordbok 

 

Enspråkiga ordböcker (tyska-tyska): 

Langenscheidts Groβwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 

Duden Deutsches Universalwörterbuch 

 

 

 


