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TYSKA, TEMAKURS I SPRÅKVETENSKAP 2, II Avancerad 

nivå, 7.5 hp 
 

Studieform 
Deltid.  

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
Magisterkurs i tyska, 20 poäng eller Tyska, magisterkurs, 30 högskolepoäng eller Tyska, 

examensarbete för magisterexam, 15 högskolepoäng samt kurser i tyska på avancerad nivå, 15 

högskolepoäng. Engelska B. 

 

Kursens innehåll 
Kursen består av en sammanhållen kurs om 7,5 hp inom ett aktuellt forskningsområde i tysk 

språkvetenskap. Kursens tema varierar från termin till termin. 

 

Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

- diskutera aktuella teorier och metoder inom tysk språkvetenskap 
- använda dessa teorier och metoder på de i kursen behandlade texterna, på ett självständigt och 

kritiskt sätt 

- med stringent språkbehandling kritiskt granska och värdera teorierna och metoderna samt 

tillämpning av 
dessa på de behandlade texterna 

 

Undervisning 
Undervisningen sker i form av seminarier.  

För kursen krävs 1) obligatorisk närvaro vid seminarierna till minst 80% med aktivt deltagande i 
diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter samt 2) att deadline för 

inlämningsuppgiften hålls. Både 1) och 2) måste uppfyllas. Annars ges betyget F. 

 

Kunskapskontroll och examination 
a) Tysk språkvetenskap, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, kort uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 
 

b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 

A = Utmärkt 

B = Mycket bra 
C = Bra 

D = Tillfredsställande 

E = Tillräckligt 
Fx = Otillräckligt 

F = Helt Otillräckligt 

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

 

d. För att få slutbetyg på kursen krävs  
- lägst betyget E på inlämningsuppgiften och redovisningen i diskussioner 

- fullgjord närvaro om minst 80% med aktivt deltagande 

- att deadline för inlämningsuppgiften hålls. 
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Slutbetyget på kursen är medelbetyget av de betyg som erhållits på inlämningsuppgiften och 

redovisningen i diskussioner. 

 
e. Student som fått lägst betyget E 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 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 överensstämmer med innehållet i kursen. 

 

Övrigt 
Kursen kan ingå i Kombinationsutbildningen för masterexamen och lärarexamen, i 

Masterprogram i språkvetenskap, Inriktning Tyska samt i Masterprogram i 

litteraturvetenskap, Inriktning Tysk litteratur. 

 

Tema och kurslitteratur 
 

Medienlinguistik 

Wer von Medien spricht, denkt heute vermutlich hauptsächlich an Printmedien, an Fernsehen 

oder an digital vermittelte Medien, die sogenannten Neuen Medien. Medien begegnen uns 

aber auch im öffentlichen Raum (z.B. in der U-Bahn) in Form von Werbeplakaten oder auf 

dem Frühstückstisch in Form von Verpackungen.  

Medienlinguistik ist eine relativ neue sprachwissenschaftliche Disziplin, die sich mit Sprache 

in Medien mit linguistischen Methoden systematisch und kritisch auseinandersetzt. 

Untersucht wird, wie Sprache wann und warum in bestimmten Medien benutzt wird. Anhand 

von Beispielen aus unterschiedlichen Medien werden synchrone und diachrone Analysen 

vorzugsweise kontrastiv analysiert.  

Das Seminar findet in konzentrierter Form statt. Von Teilnehmenden wird eine aktive 

Vorbereitung auf jedes Seminar sowie die Übernahme eines Referats und einer 

Diskussionsleitung erwartet.  
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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 
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