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Kursplan: Modul 1 och Modul 3 är detsamma. Skillnader på dem andra moduler kan ni (i fett 

stil) se i följande översikt:  

 

Kursplan, fristående kurs, tyska 

för yrkeslivet 

 

 

Kursplaner, lärarstudenter 

 

1) Introduktionskurs, 7,5 hp 
Övningar i att förstå talad och skriven tyska 
samt träning i egen muntlig och skriftlig 
produktion. Översiktlig genomgång av den tyska 
formläran samt av grundbegrepp i allmän och 
tysk fonetik. Träning i korrekt tysk ljudbildning 
och intonation 
 

Skriftlig tentamen, 7,5 hp 

1) Introduktionskurs (7,5 hp):  
- Samtalsövningar, övningar i att förstå talad och 
skriven tyska samt träning i egen muntlig och 
skriftlig produktion.  
- Översiktlig genomgång av den tyska formläran 
samt av grundbegrepp i allmän och tysk fonetik.  
- Uttalsövningar 
- Läsning av minst ett skönlitterärt verk i syfte att 
utveckla språk och ordförråd. 
- Introduktion till kulturstudier med utgångspunkt 
i traditioner och levnadsvillkor i Sverige och i det 
tyskspråkiga området. 

STN1 Skriftlig tentamen, 7,5 hp: 
introduktionskurs (U-VG) 
 

2) Skönlitteratur, 7,5 hp 
Läsning och redovisning av ca 1500 
normalsidor modern litteratur. 

2) Kulturstudier (4,5 hp): 
- Skönlitteratur: Läsning och redovisning av ca 
1300 normalsidor  
modern litteratur och sakprosa.  

MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt 
underlag: Skönlitteratur, 4,5 hp (U-VG) 

 
3) Språkfärdighet, 7,5 hp 
Tysk syntax (4,5 hp): Systematisk genomgång 
av den tyska syntaxens grunder. 
Tillämpningsövningar i form av skrivuppgifter. 
 

Översättning (2,5 hp): Tillämpning i skriftlig 
form av vokabulär, fraseologi och grammatik 
genom översättningsövningar till och från 
tyska. 
Uttalsprov (0,5 hp). 

3) Språkfärdighet (7,5 hp): 
- Tysk syntax: Systematisk genomgång av den 
tyska syntaxens grunder. Tillämpningsövningar i 
form av skrivuppgifter. 
- Översättning: Tillämpning i skriftlig form av 
vokabulär, fraseologi och grammatik genom 
översättningsövningar till tyska. 
- Muntlig språkfärdighet: Övningar och uttal. 

STN2 Skriftlig tentamen i tysk syntax, 4,5 hp 
(U-VG) 
STN3 Skriftlig tentamen i 
språkfärdighet/översättning, 2,5 hp (U-VG) 
MTN1 Muntlig språkfärdighet och uttal, 0,5 
hp (U-G) 
 



 

 

4) Realia med muntlig och skriftlig Redovisning, 
7,5 hp 
Studium av de tyskspråkiga ländernas kultur 
och samhällsförhållanden samt deras historia 
med tonvikt på tiden efter 1870. Huvuddragen i 
de tyskspråkiga ländernas namngeografi och 
kulturgeografi. Övningar i muntlig och skriftlig 
framställning. 
Salstentamen (3,0 hp) 
Projektredovisning (4,5 hp) 

 

 

 
 4) Realia (3 hp):  
Studium av de tyskspråkiga ländernas kultur och 
samhällsförhållanden samt deras historia med 
tonvikt på tiden efter 1870. Huvuddragen i de 
tyskspråkiga ländernas  
namngeografi och kulturgeografi. 
 

STN4 Skriftlig tentamen i realia, 3 hp (U-VG) 

 5) Språkdidaktik (5 hp): 
- Tyskans framväxt som skolämne på 
grundskolenivå och som  
universitets- och lärarutbildningsämne. 
- Styrdokument för de obligatoriska skolformerna 
i ett historiskt  
perspektiv och kopplade till syn på språk, 
undervisning och  
lärande.  
- Teorier om och perspektiv på kunskap och 
lärande i relation till  
ämnesundervisning på grundskolenivå. 
- Övningar i att analysera utbildningssystem i 
olika kontexter 

MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt 
underlag i Språkdidaktik, 5 hp (U-VG) 
OBL 1 Språkdidaktiska seminarier, 0 hp 

 

 6) VFU (2,5 hp) 

Verksamhetsförlagt utbildning på skolan 

 

 


