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TYSK GRAMMATIK, 1-7,5 HÖGSKOLEPOÄNG (TYS10A) 
 

Studieformer: dag, deltidsstudier (VT) 

  kväll, deltidsstudier (HT) 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Moderna språk - Tyska 3. Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 

hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande. 

 

Kursens innehåll 

Kursen består av följande kursdelar: 

1. Tysk grammatik, 5 hp 

Kursdelen behandlar ur ett kontrastivt perspektiv grundläggande språkliga begrepp samt tysk 

formlära, syntax och ordbildning.  

2. Språklig textkommentar, 2,5 hp 

Kursdelen behandlar grundläggande språkliga strukturer genom analys av ord/uttryck och satser i 

givna texter samt viss tysk formlära och syntax.  

 

Förväntade studieresultat 

1. Tysk grammatik, 5 hp 

För godkänt resultat på kursens del Tysk grammatik ska studenten kunna: 

- identifiera och använda grundläggande språkliga begrepp  

- identifiera och förklara grundläggande strukturer i tyska språkets grammatik, även kontrastivt 

mot strukturer i svensk grammatik  

- redogöra för grundläggande strukturer i tysk ordbildning. 

2. Språklig textkommentar, 2,5 hp 

För godkänt resultat på kursens del Språklig textkommentar ska studenten kunna:  

- identifiera och använda grundläggande språkliga strukturer  

- förklara ord/uttryck samt vissa strukturer i tysk formlära och syntax. 

- översätta enklare texter från svenska till tyska 

- redogöra för och värdera insamlad information som studenten använder i textproduktionen 

- använda ett utökat ordförråd. 

 

Undervisning 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

Undervisningen sker på tyska. 

 

Kunskapskontroll och examination 

a) Examinationsformer: 

Kursdelen Tysk grammatik, 5 hp, examineras genom salstentamen. 

Kursdelen Språklig textkommentar, 2,5 hp, examineras genom salstentamen. 

Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av 

betygskriterierna. 

Examinationen sker på tyska. 

 

b) Betygsskala 
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Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: 

A = Utmärkt 

B = Mycket bra 

C = Bra 

D = Tillfredsställande 

E = Tillräckligt 

Fx = Otillräckligt 

F = Helt Otillräckligt 

Kursens delar Språklig textkommentar bedöms enligt en målrelaterad tvågradig skala: 

G = Godkänd 

U = Underkänd 

 

c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade 

betygskriterier är bindande.  

 

d) Slutbetyg 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på kursdelen Tysk grammatik och 

betyget G på kursdelen Språklig textkommentar.  

 

Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg. 

 

e) Underkännande  

För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. 

Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle. 

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

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

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

institutionsstyrelsen. 

Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. 

 

f) Kompletteringsuppgifter 

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

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

 

Övergångsbestämmelser 

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt 

föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer. 

 

Begränsningar 

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

genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i 

kursen. 

 

Övrigt 

Kursen kan tillgodoräknas inom kursen TYS101, Tyska I, 30 hp 
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Kurslitteratur 

All kurslitteratur som inte är referenslitteratur är obligatorisk. 

Tysk grammatik 

- Klingemann, U., Magnusson, G., Didon, S. Den Tyska Grammatiken, 5:e upplagan, 2014 eller 

Bonniers Tyska Grammatik. 4:e upplagan, 2011 (även 3:e upplagan går att använda) 

- Kompendium i tysk grammatik (kan köpas på expeditionen, 100 kr, eller laddas ner från 

Athena) 

- Material som delas ut i undervisningen eller via Athena. 

 

2. Språklig textkommentar 

- Kompendium i språklig textkommentar inkl. introduktion i tysk grammatik (70 kr) (kan köpas 

på expeditionen eller laddas ner från Athena)  

- Klingemann, U., Magnusson, G., Didon, S. Den Tyska Grammatiken, 5:e upplagan, 2014 eller 

Bonniers Tyska Grammatik. 4:e upplagan, 2011 (även 3:e upplagan går att använda) 

- Material som delas ut i undervisningen eller via Athena 

 

 

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 

 

 

 


