
TYS AO1: Tyska grundkurs, 30 högskolepoäng 
Studiebeskrivning 
 
 
Kursen består av följande delkurser, vilka beskrivs nedan: 

- Grammatik med textstudium, 7,5 högskolepoäng 
- Realia, 7,5 högskolepoäng 
- Syntax och översättning, 7,5 högskolepoäng 
- Modern skönlitteratur och muntlig färdighet inklusive uttal, 7,5 högskolepoäng 

 
 

Grammatik med textstudium 7,5 högskolepoäng 
 
Mål  
Efter avslutad kurs ska den studerande: 

- kunna redogöra för huvuddragen i tysk formlära ur ett kontrastivt perspektiv 
- kunna förstå enklare och medelsvåra autentiska tyska texter samt diskutera dessa på 

målspråket 
- självständigt kunna identifiera och analysera grammatiska och lexikaliska fenomen i 

tyska texter 
 
 
Hur målen uppnås 
Undervisningen bedrivs  i form av föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner. Målet att 
kunna redogöra för huvuddragen i tyskans formsystem uppnås genom en systematisk 
genomgång av tyskans formsystem som kopplas till relevanta övningar på både lektionstid 
och för självstudier.  
 
Förmågan att kunna läsa tyska texter förbättras genom läsning av ett antal skönlitterära texter. 
Ett urval av textsidorna behandlas med avseende på ordförrådet och grammatiska 
konstruktioner. Därigenom utökas de studerandes förmåga att självständigt arbeta med 
textläsning som medel för språkinlärning.  Texternas innehåll diskuteras i grupp för att träna 
förmågan att uttrycka sig på målspråket. 
 
All examination sker skriftligt i ett prov som behandlar både grammatik och ordförråd. 
 

  
 

Realia, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål 
 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 
 
- kunna redogöra för huvuddragen i de tyskspråkiga ländernas samhällsssystem, särskilt i 
jämförelse med svenska förhållande, samt ha viss inblick i Tysklands historiska utveckling 
 



- kunna ge perspektiv på olika samhällssystem med utgångspunkt från de tyskspråkiga 
länderna 
 
 
Hur målen uppnås 
 
Undervisningen sker genom föreläsningar samt grupp- och pardiskussioner. I undervisningen 
ges en systematisk genomgång av i förväg utdelade arbetsuppgifter. Viktig information ges 
genom overhead, tavla och handouts samt video (dokumentärfilmavsnitt). Sakprosa och en 
skönlitterär text med realiaanknytning läses och diskuteras. Grupparbete organiseras efter 
önskemål. All undervisning sker på målspråket.  
 
Examinationen sker genom ett skriftligt prov. 
 
 

Syntax och översättning, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål 
Efter avslutad kurs ska den studerande: 
 

- kunna redogöra för huvuddragen i tysk syntax ur ett kontrastivt perspektiv 
- självständigt kunna identifiera och analysera grammatiska och lexikaliska problem 

samt tillämpa dessa kunskaper för att producera korrekta tyska texter 
 
 
Hur målen uppnås 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Målet att kunna redogöra för 
huvuddragen i tyskans syntax uppnås genom en systematisk genomgång av tyskans syntax 
som kopplas till relevanta övningar på både lektionstid och för självstudier.  
 
Förmågan att kunna producera korrekta tyska texter uppövas genom översättningsövningar 
där de studerande tränas i att identifiera och analysera grammatiska och lexikaliska problem.  
 
Examination sker i ett skriftligt prov som omfattar syntax med tillämpningar och förklaringar 
samt skriftlig språkfärdighet i form av översättning till målspråket. 
 
 
 

Modern skönlitteratur och muntlig färdighet inklusive uttal, 7,5 
högskolepoäng 
 
Mål  
 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 
 

- kunna kunna ge exempel på utvalda aspekter av modern tyskspråkig skönlitteratur 
- kunna förstå enklare och medelsvåra autentiska tyska texter samt diskutera dessa på 

målspråket 
 



 
Hur målen uppnås 
 
Undervisningen sker i grupp genom pardiskussioner och referat. Fyra skönlitterära verk som 
valts av gruppen läses av alla i gruppen. Ett skönlitterärt verk är självvalt och presenteras i 
referat för hela gruppen. Diskussionsfrågor ställs av varje student och dessa diskuteras i 
smågrupper och/eller helgrupp. Läraren stödjer och hjälper till med korrekta formuleringar. 
Information om litterära aspekter ges av läraren. All undervisning sker på målspråket. 
 
Examinationen är muntlig. 
 
 
 
 
 
 


