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Tyska för nybörjare 3 7,5 högskolepoäng
German for Beginners 3

Grundnivå, L0038S
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG Tyska Tyska

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Tyska  för nybörjare 2, 7,5 hp (L0009S)) eller kunskaper i tyska motsvarande 
språknivå A1 enl Europarådets betygsskala

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Katja Merkle Söderholm

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande språkkunskaper motsvarande nivå A2/1, och 
därmed kunna:

klara varierande språksituationer där eleven kan presentera sig själv, sin bakgrund, delge vardagliga händelser 
och sina intressen och åsikter

•

läsa och förstå kortare texter på tyska•
uttrycka sig på målspråket och göra sig förstådd med ett mer varierad språk använda sig av och utveckla 
grundläggande kunskap om tyska språkets struktur

•

fördjupa sin kunskap i kultur – och samhällsliv av de tyskspråkiga länderna.•

Kursinnehåll
Kursen innehåller övningar där studenten ska:

träna och förbättra sin muntliga och skriftliga uttrycksförmåga•
utöka och befästa ett ordförråd motsvarande nivå A2/1•
träna redan kända och lära sig fler grammatiska strukturer •
träna hör- och läsförståelse•
visa hur den kan använda sina nya kunskaper på målspråket  •

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Studenten ska självständigt arbeta med arbetsboken, glosinlärningen och grammatikträningen samt med de skriftliga 
inlämningsuppgifterna. Övningar och material på Fronter och på bokförlaget Huebers hemsida, som står studenten 
till förfogande. Studenten ska aktivt delta i undervisningen som till stor del består av arbetet med kurslitteraturen, 
dialog- och parövningar och diskussioner. Vid undervisningstillfällena ligger huvudvikten på den muntliga 
språkträningen, hörförståelse och arbete med kursboken.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen i grammatik och läsförståelse (3 hp).1. 
Muntlig tentamen i språkfärdighet samt skriftliga inlämningsuppgifter (4,5 hp).   2. 

Restriktion:Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3
Schritte international 3. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch + Arbeitsbuch, Hueber. 
ISBN 978-3-19-001853-6 
Modern tysk-svensk och svensk-tysk ordbok. Prisma 1985 eller likvärdig ordbok. 
 
Referenslitteratur: 
Rydén, K./Wengse, J./Wistam, A-L.: Modern tysk grammatik, Liber . ISBN 21-17987-5.. 
 
Kopierat material kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Skriftlig tentamen i grammatik och läsförståelse 3 U G VG

0002 Muntlig tentamen i språkfärdighet, skriftliga inlämningsuppg 4,5 U G VG

Revidering fastställd
av Instiuitonen koonst, kommunikation och lärande 2011-12-22

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2010-12-17
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