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TYSKA, TEMAKURS I SPRÅKVETENSKAP 2, I Avancerad 

nivå, 7.5 hp 
 

Studieform 
Deltid.  

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
Fördjupningskurs i tyska, 20 poäng eller Tyska, kandidatkurs, 30 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: 

- redogöra för aktuella teorier och metoder inom tysk språkvetenskap 

- använda dessa teorier och metoder på de i kursen behandlade texterna, på ett självständigt och 

reflekterande sätt 

- med stringent språkbehandling diskutera 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. 

 

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. 
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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 språkvetenskap, Inriktning Tyska samt i Masterprogram i 

litteraturvetenskap, Inriktning Tysk litteratur. 

 

Tema och kurslitteratur 
 

Tema: Einführung in die systemisch-funktionale Grammatik als Methode zur Text- und 

Diskursanalyse 

 

Die systemisch-funktionale Grammatik ist ein grammatisches Modell, das von der Bedeutung 

und der Funktion des sprachlichen Ausdrucks ausgeht. Der epistemologische Ausgangspunkt 

ist, dass Grammatik Bedeutung nicht nur ausdrückt, sondern auch schafft. Mithilfe der 

Grammatik gestalten wir unsere Welt und vermitteln Information. Durch verschiedene 

grammatische Strukturen beschreiben wir unsere Erfahrungen, konstruieren unsere 

Wirklichkeit und erhalten alle Arten von Beziehungen aufrecht.  

Das Modell wurde ursprünglich vom Linguisten Michael Halliday entworfen, der eine 

sprachtheoretische Alternative zur generativen Grammatik suchte, welche Sprachwandel als 

einen lediglich sprachlichen Prozess und Spracherwerb als etwas Angeborenes beschrieb. 

Halliday betrachtete stattdessen den (gesellschaftlichen) Kontext als Grundlage der 

Grammatik. In erster Linie wollen wir Bedeutung ausdrücken, wobei wir sowohl die 

Grammatik als auch das Lexikon einsetzen. Inzwischen gibt es etliche Ausrichtungen der 

Linguistik, die sich der systemisch-funktionalen Grammatik bedienen und sie beispielsweise 

als konkretes, praktisches Instrumentarium für die Text- und Diskursanalyse verwenden.  

In diesem Seminar werden wir uns zunächst einmal mit den Grundlagen von Hallidays 

Modell sowie mit seiner sozio-semiotischen Theorie beschäftigen, die von zahlreichen 

Wissenschaftler*innen inzwischen weiterentwickelt wurde. Anhand von verschiedenen 

Textsorten werden wir auch die systemisch-funktionale Grammatik als text-und 

diskursanalytische Methode praktisch anwenden. Bei der Analyse werden beispielsweise 

folgende Fragen relevant: Wer handelt in den Texten, wer bleibt passiv? Welche 

Verbprozesse werden mit welchen Implikationen eingesetzt? Welche Modalität wird mit einer 

Aussage ausgedrückt. 

Grundlage und Voraussetzung für die Leistungsbewertung ist die regelmäßige und aktive 

Teilnahme, die Übernahme einer Diskussionsleitung und die Abgabe einer schriftlichen 

Analyse. 
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Weitere Literatur nach Absprache mit der Kursleiterin in der ersten Sitzung. 

 

 

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 

 

 


