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TYSKA, TEMAKURS I LITTERATURVETENSKAP 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 

litteraturvetenskap. Kursens tema varierar från termin till termin. 

 

Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:  

- diskutera aktuella teorier och metoder inom tysk litteraturvetenskap 
- använda dessa teorier och metoder på ett antal lästa litterära texter, på ett självständigt och kritiskt 

sätt 

- med stringent språkbehandling kritiskt granska och värdera framförda tolkningsförslag av den lästa 

litteraturen 

 

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 litteraturvetenskap, 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. 

 

Slutbetyget på kursen är medelbetyget av de betyg som erhållits på inlämningsuppgiften och 
redovisningen i diskussioner. 
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e. Student som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 

Student som fått betyget Fx eller F 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 litteraturvetenskap, Inriktning Tysk litteratur samt i Masterprogram i 

språkvetenskap, Inriktning Tyska. 

 

Tema och Kurslitteratur 

Tema: Gehen in der Stadt. Bewegung und Raum in der Metropole. 

Um 1900 bilden Metropolen wie Berlin und Wien wichtige Zentren moderner Literatur und 

Kultur. Die neuen Erfahrungen der Großstadt – wie Masse, Beschleunigung oder Warenkultur 

– werden aber auch selbst zum Gegenstand neuer, spezifisch urbaner Schreibweisen. Der sich 

treiben lassende Flaneur wird zu einer der bedeutendsten Figuren in der Literatur, in Essays 

aber auch im neuen Medium Film. Sein scheinbar zielloses Gehen und flüchtiges Beobachten 

werden zu einem Ideal der Aneignung des urbanen Raumes, das bis heute seinen Nachklang 

findet. 

Im Seminar lesen wir Romane und kürzere literarische Texte, aber auch kurze Essays und 

Texte aus dem Bereich der Kulturtheorie, die sich mit dem Thema Bewegung und urbaner 

Raum auseinandersetzen. Ausgehend von der Zeit ab 1900 werden wir anschließend einen 

Bogen schlagen zu Variationen und Abwandlungen des Flanierens in Literatur und Film des 

ausgehenden 20. Jahrhunderts. Theoretisch eingerahmt und ergänzt wird die Lektüre durch 

Forschungstexte aus dem Bereich der Raumtheorie. 

Voraussetzung für die Leistungsbewertung ist die regelmäßige und aktive Teilnahme am 

Kurs (80% Anwesenheit), die Übernahme jeweils einer Sitzung als Diskutantin oder 

Diskutant mit Präsentation und als Protokollantin oder Protokollant sowie das Verfassen einer 

Seminararbeit (Umfang zwischen 3000 und 4000 Wörter) im Anschluss an das Seminar. 

Kursliteratur: 

Peter Altenberg: Ashantee (1897) (Auszüge auf Mondo) 

Georg Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben (1903) (Auszüge auf Mondo) 

Robert Müller: Irmelin Rose oder Die Mythe der großen Stadt (1914) (Auszüge auf Mondo) 
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Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz (1929) 

Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen (1932) 

Walter Benjamin: Die Wiederkehr des Flaneurs. Franz Hessels Spazieren in Berlin (1929) 

(Auszüge auf Mondo) 

Alexander Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden (1965) 

(Auszüge auf Mondo) 

Peter Handke: Die offenen Geheimnisse der Technokratie (1974) (Auszüge auf Mondo) 

Michel de Certeau: Gehen in der Stadt. In: Kunst des Handelns (1980) (Auszüge auf Mondo) 

Ulrich Peltzer: Teil der Lösung (2007) 

 

Filme: 

Berlin – Sinfonie der Großstadt (D); R: Walther Ruttmann (1927) 

Der Himmel über Berlin (D); R. Wim Wenders (1987) 

 

Weitere hilfreiche Literatur: 

 Hallet, Wolfgang; Birgit Neumann (Hg.): Raum und Bewegung in der Literatur. Die 

Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Bielefeld 2009. 

 Kimmich, Dorothee; Tobias Wilke: Einführung in die Literatur der Jahrhundertwende. 

Darmstadt 2006. 

 Kimmich, Dorothee; Rolf Günter Renner; Bernd Stiegler (Hg.): Texte zur 

Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart 2008. 

 Lotman, Jurij: The structure of the artistic text. Ann Arbor 1977. 

 

 

 

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 

 

 


