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Avdelningen för tyska 
 

 

 

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING 
 

Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor 

Kurser består för det mesta av delkurser. Varje delkurs har olika lärandemål. Dessa kallas 

förväntade studieresultat och det är de som examineras. Vissa delkurser examineras skriftligt, 

andra muntligt eller såväl skriftligt som muntligt. Vid både skriftlig och muntlig examination 

förekommer olika examinationsformer. 

Detta gäller även för kurser utan delkurser, t ex en sammanhållen kurs om 7,5 högskolepoäng 

som alltså inte är uppdelad i flera delkurser.  

 

Förväntade studieresultat ska vara relaterade till kunskapsformerna kunskaper, förståelse, 

färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa kunskapsformer har i 

bedömningarna i avsnitt I och III nedan preciserats på följande sätt: 

 

Kunskapsform  Precisering 

1) kunskaper  = kunskaper 

2) förståelse  = förståelse 

3) färdighet   = språkfärdighet 

4) förmåga   = analysförmåga 

5) värderingsförmåga = värderingsförmåga 

6) förhållningssätt  = a) kritisk reflektion  

= b) självständighet 

 

Samtliga kunskapsformer examineras vanligtvis inte i alla delkurser/kurser utan delkurser, 

utan de förväntade studieresultaten i en delkurs/en kurs utan delkurser tar fasta på några av 

kunskapsformerna. 

 

I avsnitt I och III ser du vilka bedömningar som förekommer för varje preciserad 

kunskapsform. På en delkurs/kurs utan delkurser som har flera förväntade studieresultat görs 

en sammanvägning av dina resultat för de förväntade studieresultaten. I avsnitt II ser du hur 

sammanvägningen görs när ditt betyg på delkursen/kursen utan delkurser räknas ut. 

 

Två betygsskalor finns:  A-F (A, B, C, D, E, Fx, och F) – sjugradig skala  

UG (Underkänt eller Godkänt) – tvågradig skala 

 

I avsnitt IV anges hur sammanfattningsbetyg för hel kurs räknas ut. 

 

I avsnitt V är de förväntade studieresultaten för samtliga kurser i TYSKA förtecknade. Varje 

förväntat studieresultat är relaterat till den kunskapsform som det förväntade studieresultatet 

huvudsakligen tar fasta på. Kunskapsformen anges med fet stil efter det förväntade 

studieresultatet, t ex = kunskaper. 

 

I avsnitt V anges dessutom på vilket sätt examinationen sker samt eventuella övriga kurskrav. 
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Läsanvisningar 

1. Läs i avsnitt V de förväntade studieresultaten för din kurs, t ex TYSKA I.  

2. Läs avsnitt I – III för att se hur dina resultat bedöms och hur ditt betyg på en 

delkurs/en kurs utan delkurser räknas ut. 

3. Läs avsnitt IV för att se hur sammanfattningsbetyg över hel kurs räknas ut.  

 

 

I Delkurser/Kurser utan delkurser för vilka betygsskalan A-F tillämpas 
 

Bedömning: UTMÄRKT 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) Mycket gott helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende 

kunskaper. 

2) Mycket gott helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende 

förståelse.  

3) Mycket gott helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende 

språkfärdighet. 

4) Mycket hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna. 

5) Mycket hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda 

uppgifterna. 

6) Mycket hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna. 

7) Mycket hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. 

 

Bedömning: MYCKET GOD 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende kunskaper. Begränsningarna 

försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.  

2) Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende förståelse. Begränsningarna 

försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.  

3) Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende språkfärdighet. Begränsningarna 

försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.  

4) Hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.  

5) Hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.   

6) Hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.    

7) Hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. 

 

Bedömning: GOD 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) Övertygande helhetsintryck. En del brister finns avseende kunskaper. I några fall 

försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren.  

2) Övertygande helhetsintryck. En del brister finns avseende förståelse. I några fall 

försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren.  

3) Övertygande helhetsintryck. En del brister finns avseende språkfärdighet. I några fall 

försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren. 

4) Ganska hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.  

5) Ganska hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda 

uppgifterna.   
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6) Ganska hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.    

7) Ganska hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna 

 

Bedömning: TILLFREDSSTÄLLANDE 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende kunskaper. 

Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.   

2) En mer än endast acceptabel nivå.  En hel del brister avseende förståelse. 

Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.    

3) En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende språkfärdighet. 

Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.  

4) Acceptabel nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.   

5) Acceptabel nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda 

uppgifterna.    

6) Acceptabel nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna. 

7) Acceptabel nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. 

 

Bedömning: TILLRÄCKLIG 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende kunskaper. Begränsningarna leder dock 

inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.   

2) Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende förståelse. Begränsningarna leder dock 

inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.   

3) Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna leder 

dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.  

4) Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller analysförmåga vid lösning av 

de förelagda uppgifterna.    

5) Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller värderingsförmåga vid 

lösning av de förelagda uppgifterna.    

6) Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller kritisk reflektion vid lösning 

av de förelagda uppgifterna.      

7) Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller självständighet vid lösning av 

de förelagda uppgifterna.   

 

Bedömning: OTILLRÄCKLIG 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende kunskaper. 

Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren 

försvåras avsevärt.   

2) Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende förståelse. 

Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren 

försvåras avsevärt.    

3) Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende språkfärdighet. 

Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren 

försvåras avsevärt.  

4) Icke fullt godtagbar nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda 

uppgifterna. 
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5) Icke fullt godtagbar nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda 

uppgifterna. 

6) Icke fullt godtagbar nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda 

uppgifterna. 

7) Icke fullt godtagbar nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda 

uppgifterna. 

 

Bedömning: HELT OTILLRÄCKLIG 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) Mycket stora brister avseende kunskaper. Begränsningarna är av en sådan karaktär att 

begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad. 

2) Mycket stora brister avseende förståelse. Begränsningarna är av en sådan karaktär att 

begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad.  

3) Mycket stora brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna är av en sådan 

karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad. 

4) Undermålig nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.   

5) Undermålig nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda 

uppgifterna. 

6) Undermålig nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.    

7) Undermålig nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.  

 

 

II Sammanvägning av dina resultat för de förväntade studieresultaten inom 

en delkurs/en kurs 
 

Ditt resultat för varje förväntat studieresultat bedöms enligt något av kriterierna som anges 

under bedömningarna UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG i avsnitt I.  

 

Bedömningarna UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG för varje resultat poängsätts enlig följande: 

UTMÄRKT = 5 poäng 

MYCKET GOD = 4 poäng 

GOD = 3 poäng 

TILLFREDSSTÄLLANDE = 2 poäng 

TILLRÄCKLIG = 1 poäng 

 

Poängen adderas och det erhållna poängtalet divideras med antalet förväntade studieresultat. 

Vid andra decimalen 5 eller högre höjs första decimalen. 

Det därigenom erhållna poängtalet blir betyg på delkursen/ kursen/momentet enligt följande 

nyckel: 

 

A 5 – 4,5 

B 4,4 – 3,5 

C 3,4 – 2,5 

D 2,4 – 1,5 

E 1,4 – 1 

 

Fx  blir betyget om ditt resultat för endast ett av de förväntade studieresultaten 

motsvarar något av kriterierna för OTILLRÄCKLIG och de övriga resultaten 

motsvarar något av kriterierna för UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG.  
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F  blir betyget  

1) om ditt resultat för mer än ett av de förväntade studieresultaten 

motsvarar något av kriterierna för OTILLRÄCKLIG   

eller  

2) om ditt resultat för minst ett av de förväntade studieresultaten 

motsvarar något av kriterierna för HELT OTILLRÄCKLIG. 

 

 

III Delkurser/Kurser utan delkurser för vilka betygsskalan UG tillämpas 
 

G 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) En minst godtagbar nivå. En del brister kan finnas avseende kunskaper. I några fall 

kan begränsningarna försvåra begripligheten för läsaren/åhöraren.  

2) En minst godtagbar nivå. En del brister kan finnas avseende förståelse. I några fall 

kan begränsningarna försvåra begripligheten för läsaren/åhöraren.   

3) En minst godtagbar nivå. En del brister kan finnas avseende språkfärdighet. I några 

fall kan begränsningarna försvåra begripligheten för läsaren/åhöraren.  

4) En minst godtagbar nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda 

uppgifterna. 

5) En minst godtagbar nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda 

uppgifterna.  

6) En minst godtagbar nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda 

uppgifterna.   

7) En minst godtagbar nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda 

uppgifterna. 

 

U 

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat 

något av följande kriterier: 

1) Uppnår inte en godtagbar nivå. Stora eller mycket stora brister avseende kunskaper. 

Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren 

försvåras avsevärt eller helt går förlorad.   

2) Uppnår inte en godtagbar nivå. Stora eller mycket stora brister avseende förståelse. 

Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren 

försvåras avsevärt eller helt går förlorad.   

3) Uppnår inte en godtagbar nivå. Stora eller mycket stora brister avseende 

språkfärdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för 

läsaren/åhöraren försvåras avsevärt eller helt går förlorad.  

4) Icke fullt godtagbar eller undermålig nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de 

förelagda uppgifterna.     

5) Icke fullt godtagbar eller undermålig nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning 

av de förelagda uppgifterna.     

6) Icke fullt godtagbar eller undermålig nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av 

de förelagda uppgifterna.      

7) Icke fullt godtagbar eller undermålig nivå vad gäller självständighet vid lösning av de 

förelagda uppgifterna. 
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Du måste uppnå betyget G för varje förväntat studieresultat för att delkursen/kursen 

ska bli godkänd. 

 

OBS! 

En del skriftliga prov har en maxpoäng. Utifrån denna maxpoäng sätts betygsgränserna, t.ex. 

A: 100-95 poäng, B: 94-86 poäng osv. Dessa betygsgränser återspeglar sammanvägningen 

ovan i avsnitt II och bedömningarna i avsnitt III genom att maxpoängen och den undre 

gränsen för godkänt resultat är satta så att ditt resultat för varje förväntat studieresultat måste 

motsvara minst bedömningen TILLRÄCKLIG (sjugradig skala) eller G (tvågradig skala) för 

att hela provet ska bli godkänt. 

 

OBS! 

För vissa delkurser/kurser gäller obligatorisk närvaro till en viss %. Detta anges i 

kursinformationen på följande sätt: 

Obligatorisk närvaro till minst X % med aktivt deltagande i diskussionerna och med 

framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F (vid sjugradig skala) respektive U 

(vid tvågradig skala). 

 

 

IV Sammanfattningsbetyg över hel kurs 
 

På de delkurser som betygsatts enligt den tvågradiga skalan UG måste betygets G ha uppnåtts. 

På de delkurser som betygsatts med något av betygen A, B, C, D, eller E enligt den sjugradiga 

skalan räknas ett medelvärde ut enligt följande: 

A = 5 poäng, B = 4 poäng, C = 3 poäng, D = 2 poäng och E = 1 poäng. 

Poängen adderas och der erhållna poängtalet divideras med antalet delkurser. 

Vid andra decimalen 5 eller högre höjs första decimalen. 

Det därigenom erhållna poängtalet blir betyg på hel kurs enligt följande nyckel: 

 

A 5 – 4,5 

B 4,4 – 3,5 

C 3,4 – 2,5 

D 2,4 – 1,5 

E 1,4 – 1 

 

På en kurs utan delkurser blir betyget på kursen det betyg som satts vid examinationen. 
 

 

 

V FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT, EXAMINATIONSFORMER 

OCH ÖVRIGA KURSKRAV 

 
 

TYSKA, NYBÖRJARKURS I, 15 hp 
 

Förväntade studieresultat 

1. Textförståelse och grammatik med ordkunskap, 6 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- sammanfatta innehållet i enklare texter på tyska = förståelse 

- identifiera och förklara grundläggande strukturer i tysk formlära och syntax = kunskaper 
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- använda ett basordförråd i tyska = färdighet 

2. Skriftlig produktion, 3 hp.  

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- producera enklare tyska i skrift i korta uppsatser = färdighet 

3. Muntlig språkfärdighet, 4,5 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:  

- producera enklare talad tyska inom olika ämnesområden, inkl. de tyskspråkiga ländernas 

nutida kulturella, politiska och sociala förhållanden = färdighet 

4. Muntlig fri produktion och hörförståelse, 1,5 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:  

- använda enklare talad tyska i vardagssituationer = färdighet 

- urskilja och redogöra för innehållet i talad tyska i vardagssituationer = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

- Textförståelse och grammatik med ordkunskap, skriftligt prov, 6 hp, salstentamen. 

Betygsskala: A-F 

- Skriftlig produktion, inlämningsuppgifter, 3 hp, tre korta uppsatser. Betygsskala: UG 

- Muntlig språkfärdighet, examination inom undervisningen, 4.5 hp, redovisning i 

diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Muntlig fri produktion och hörförståelse, examination inom undervisningen, 1.5 hp, 

redovisning i diskussioner samt självständigt genomförda individuella hörförståelseövningar. 

Betygsskala: UG 

För delkursen Skriftlig produktion gäller att deadline för inlämningsuppgifterna måste hållas. 

Annars ges betyget U.  

För delkurserna Muntlig språkfärdighet och Muntlig fri produktion och hörförståelse gäller 

obligatorisk närvaro till minst 80 % med aktivt deltagande i diskussionerna och med 

framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betygt F resp.U.  

För delkursen Muntlig fri produktion och hörförståelse gäller dessutom att deadline för 

inlämning av intyg på genomförda individuella hörförståelseövningar måste hållas. Annars 

ges betyget U.  

 

 

TYSKA, NYBÖRJARKURS II, 15 hp 
 

Förväntade studieresultat 

1. Textförståelse och grammatik med ordkunskap, 6 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- sammanfatta innehållet i något komplexare texter på tyska = förståelse 

- identifiera och förklara något komplexare strukturer i tysk formlära och syntax = kunskaper 

- använda ett utökat basordförråd i tyska = färdighet 

2. Skriftlig produktion, 3 hp.  

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- producera något komplexare tyska i skrift i korta uppsatser = färdighet 

3. Muntlig språkfärdighet, 4,5 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:  

- producera något komplexare talad tyska inom olika ämnesområden, inkl. de tyskspråkiga 

ländernas nutida kulturella, politiska och sociala förhållanden = färdighet 

4. Muntlig fri produktion och hörförståelse, 1,5 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:  

- använda något komplexare talad tyska i vardagssituationer = färdighet 
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- urskilja och redogöra för innehållet i något komplexare talad tyska i vardagssituationer 

= förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

- Textförståelse och grammatik med ordkunskap, skriftligt prov, 6 hp, salstentamen. 

Betygsskala: A-F 

- Skriftlig produktion, inlämningsuppgifter, 3 hp, tre korta uppsatser. Betygsskala: UG 

- Muntlig språkfärdighet, examination inom undervisningen, 4.5 hp, redovisning i 

diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Muntlig fri produktion och hörförståelse, examination inom undervisningen, 1.5 hp, 

redovisning i diskussioner samt självständigt genomförda individuella hörförståelseövningar. 

Betygsskala: UG 

 

För delkursen Skriftlig produktion gäller att deadline för inlämningsuppgifterna måste hållas. 

Annars ges betyget U.  

För delkurserna Muntlig språkfärdighet och Muntlig fri produktion och hörförståelse gäller 

obligatorisk närvaro till minst 80 % med aktivt deltagande i diskussionerna och med 

framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F resp. U.  

För delkursen Muntlig fri produktion och hörförståelse gäller dessutom att deadline för 

inlämning av intyg på genomförda individuella hörförståelseövningar måste hållas. Annars 

ges betyget U.  

 

 

TYSKA, LÄSFÄRDIGHET, 7.5 hp 
 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

- läsa och redogöra för innehållet i vetenskapliga texter samt avancerade sakprosatexter på 

tyska = förståelse 

- identifiera grundläggande språkliga strukturer i det tyska språket samt genrespecifika 

strukturer i de ovannämnda textsorterna = kunskaper 

- beskriva och tolka ovannämnda strukturer i vetenskaplig prosa och avancerad sakprosa inom 

de ämnesområden som är relevanta för studenten = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

Läsfärdighet i tyska, 7,5 hp, skriftliga inlämningsuppgifter, tre redogörelser av olika slag. 

Betygsskala: AF 

 

 

TYSKA I, 30 hp 
 

Förväntade studieresultat 

1. Språklig textkommentar, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- använda grundläggande språkliga begrepp = förståelse 

- använda ett utökat ordförråd = färdighet 

- förklara ord/uttryck och identifiera grammatiska företeelser i givna texter = förmåga 

2. Grammatik, 6 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
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- identifiera och använda grundläggande språkliga begrepp = kunskaper 

- identifiera och förklara grundläggande strukturer i tyska språkets grammatik, även 

kontrastivt mot strukturer i svensk grammatik, och i tysk ordbildning = förmåga 

3. Konversation, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- använda tyska språket i tal i vardagliga situationer, utan alltför störande fel, med något så 

när korrekt intonation och utan påfallande brytning = färdighet 

4. Uttal, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- använda de grundläggande reglerna för tyskt uttal = färdighet 

- avkoda fonetisk skrift = kunskaper 

5. Realia, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- beskriva de tyskspråkiga ländernas geografi samt de politiska, ekonomiska, sociala och 

kulturella förhållandena i dessa länder, sedda i ett historiskt perspektiv = kunskaper 

- reflektera över tolkningar av politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden i de 

tyskspråkiga länderna = förhållningssätt 

6. Referatövningar, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- sammanfatta tysk text på tyska = färdighet 

7. Processkrivning, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- använda tyska språket i skrift för produktion av grundläggande textsorter = färdighet 

- redogöra för och värdera insamlad information som studenten använder i textproduktionen  

= värderingsförmåga 

- använda ett utökat ordförråd = färdighet 

8. Litteratur och litteraturkunskap, 4 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- muntligt redogöra för tyskspråkig skönlitteratur från 1945 till våra dagar = kunskaper 

- använda grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi vid redogörelsen för litteraturen 

ovan = förmåga 

9. Tyskspråkig litteratur, 2 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- diskutera i grupp den lästa litteraturen med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig 

terminologi = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 
- Språklig textkommentar, skriftligt prov, 3 hp, salstentamen. Betygsskala: UG 

- Grammatik, skriftligt prov, 6 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F 

- Konversation, 3 hp, examination inom undervisningen, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: UG 

- Uttalsprov, 3 hp, muntlig salstentamen. Betygskala: UG 

- Realia, skriftligt prov, 3 hp, salstentamen. Betygsskala: UG 

- Referatprov (sammanfattning av tysk text på tyska), 3 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F 

- Processkrivning, 3 hp, godkänd redovisning av tre referatuppgifter samt självständigt 

genomförda 1666 uppgifter ur datorprogrammet SuperWort. Betygsskala: UG 

- Litteratur och litteraturkunskap, muntligt prov, 4 hp, individuellt förhör. Betygskala: A-F 

- Tyskspråkig litteratur, examination inom undervisningen, 2 hp, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: UG 
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För delkurserna Konversation, Processkrivning och Tyskspråkig litteratur gäller 1) 

obligatorisk närvaro till minst 80 % med aktivt deltagande i diskussionerna och med 

framförande av relevanta synpunkter och 2) för delkursen Processkrivning dessutom att 

deadline för inlämningsuppgifterna och intyget på självständigt genomförda språkövningar 

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

 

 

TYSKA, AFFÄRSKOMMUNIKATION, 7.5 hp 
 

Förväntade studieresultat 

1. Tysk sakprosa och skriftlig affärskommunikation, 4,5 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- redogöra skriftligt för innehållet i såväl teoretiska som praxisorienterade tyska 

sakprosatexter med betoning på näringslivet = förståelse 

- använda tyska språket i skrift för produktion av grundläggande textsorter inom tysk 

affärskommunikation = färdighet 

2. Muntlig affärskommunikation, 3 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- använda tyska språket i tal i grundläggande återkommande situationer inom tysk 

affärskommunikation = färdighet 

- redogöra muntligt för väsentliga skillnader mellan tysk och svensk affärskommunikation 

= kunskaper 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

- Tysk sakprosa och skriftlig affärskommunikation, 4,5 hp, skriftligt prov, salstentamen. 

Betygsskala: A-F 

- Muntlig affärskommunikation, 3 hp, redovisning i diskussioner och muntliga presentationer. 

Betygsskala: UG 

 

För delkursen Muntlig affärskommunikation gäller obligatorisk närvaro till minst 80 % med 

aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges 

betyget U. 

 

 

TYSKA, TAL OCH SKRIFT, 7.5 hp 

 
Förväntade studieresultat 

1. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 3 hp.  

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- samtala om vardagliga ämnen med utökad muntlig språkfärdighet = färdighet 

- redogöra för innehållet i något komplexare texter på tyska = förståelse 

- använda tyska språket i skrift för produktion av grundläggande textsorter = färdighet 

2. Text och grammatik, 4,5 hp. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- identifiera och förklara grundläggande strukturer i tyska språkets grammatik motsvarande kunskaper 

på steg 4 i gymnasiet = kunskaper 

- sammanfatta innehållet i något komplexare texter på tyska = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 
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- Muntlig och skriftlig färdighet, examination inom undervisningen, 3 hp, redovisning i diskussioner 

samt skriftliga inlämningsuppgifter, författande av olika textsorter. Betygsskala: UG 

- Text och grammatik, skriftligt prov, 4,5 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F 

 

För delkursen Muntlig och skriftlig färdighet gäller 1) obligatorisk närvaro till minst 80 % med aktivt 

deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter och 2) att deadline för de 

skriftliga inlämningsuppgifterna hålls.  

Både 1) och 2) måste uppfyllas. Annars ges betyget U. 

 

 

TYSKA II, 30 hp 

 
Förväntade studieresultat 

1. Grammatik, 5 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:  

- identifiera och använda syntaktiska begrepp = kunskaper 

- identifiera och förklara syntaktiska strukturer i tysk grammatik, även kontrastivt mot 

syntaktiska stukturer i svensk grammatik = förmåga 

2. Språkhistoria, 5 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- redogöra för huvuddragen i tyska språkets utveckling = kunskaper 

- använda grundläggande språkhistorisk terminologi = förståelse 

3. Tyskspråkig litteratur, 5 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- med utökad muntlig språkfärdighet redogöra för tyskspråkig skönlitteratur från 1850 till 

1945, mot enlitteratur- och kulturhistorisk bakgrund = kunskaper 

- använda relevant litteraturvetenskaplig terminologi vid redogörelsen för litteraturen ovan  

= förmåga 

4. Tyskspråkig litteratur, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- diskutera i grupp den lästa litteraturen med hjälp av relevant litteraturvetenskaplig 

terminologi = förmåga 

5. Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- beskriva olika kulturyttringar i de tyskspråkiga länderna = kunskaper 

- redovisa en mindre undersökning enligt normer för vetenskapligt skrivande i en kortare 

uppsats = förmåga 

- redogöra för och värdera insamlad information som studenten använder i uppsatsen  

= värderingsförmåga 

6. Muntlig språkfärdighet, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- använda tyska språket i tal i vardagliga och formella situationer = färdighet 

- använda ett mer avancerat ordförråd och mer avancerade språkliga strukturer = färdighet 

7. Referatövningar, 4 hp  

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- sammanfatta svensk text på tyska = färdighet 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

- Grammatik, skriftligt prov, 5 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F 

- Språkhistoria, skriftligt prov, 5 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F 

- Tyskspråkig litteratur, muntligt prov , 5 hp, individuellt förhör. Betygsskala: A-F 
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- Tyskspråkig litteratur, examination inom undervisningen, 3 hp, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: UG 

- Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp, hemuppgift. Betygsskala: A-F.  

- Muntlig språkfärdighet, examination inom undervisningen, 3 hp, redovisning i diskussioner, 

en obligatorisk kortare muntlig presentation samt genomförande av språktestet DIALANG. 

Betygsskala: UG 

- Referatprov (sammanfattning av svensk text på tyska), 4 hp, salstentamen. Vid provet får 

medtaget svensk-svenskt och tysk-tyskt lexikon användas. Student som har annat modersmål 

än svenska eller tyska får efter särskilt tillstånd av studierektor vid provet använda medtagen 

ordbok från svenska till modersmålet. Betygsskala: A-F 

 

För delkurserna Tyskspråkig litteratur, 3 hp och Muntlig språkfärdighet, 3 hp gäller 1) 

obligatorisk närvaro till minst 80 % med aktivt deltagande i diskussionerna och med 

framförande av relevanta synpunkter, 2) för delkursen Muntlig språkfärdighet, 3 hp dessutom 

att deadline för intyget på självständigt genomförda språkövningar hålls och 3) för delkursen 

Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp att deadline för inlämning av hemuppgiften hålls. 

Både 1), 2) och 3) måste uppfyllas. Annars ges betyget U resp. F. 

 

 

TYSKA, KANDIDATKURS, 30 hp 
 

Förväntade studieresultat 

1. Tyskspråkig litteratur, 4 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- med fördjupad muntlig språkfärdighet och stilistisk säkerhet redogöra för tyskspråkig 

skönlitteratur från epokerna Aufklärung, Sturm und Drang, Klasssik, Romantik, Biedermeier 

och Vormärz  mot en litteratur- och kulturhistorisk bakgrund = kunskaper 

- använda relevant litteraturvetenskaplig terminologi vid redogörelsen för litteraturen ovan 

= förmåga 

2. Tyskspråkig litteratur, 2 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- diskutera i grupp den lästa litteraturen med hjälp av relevant litteraturvetenskaplig 

terminologi = förmåga 

3. Översättning från svenska till tyska, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- översätta, huvudsakligen sakprosatexter, från svenska till tyska med ett väsentligt utökat 

ordförråd och stilistisk säkerhet = färdighet 

4. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom 

huvudområdet för utbildningen = värderingsförmåga 

- självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder 

inom området och kunna genomföra ett vetenskapligt arbete = förhållningssätt 

- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera arbetets syfte och resultat = förmåga 

- beakta gällande forskningsetiska normer = förhållningssätt 

- författa examensarbetet på tyska inom en given tidsram och med beaktande av den språkliga 

normen för vetenskaplig textproduktion = färdighet 

5. Tysk lingvistik, 6 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- identifiera och använda språkvetenskapliga begrepp på tyska = kunskaper 
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- redogöra för och använda vissa teorier och modeller inom områdena fonetik/fonologi, 

morfologi, lexikologi, syntax, semantik och pragmatik = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

- Tyskspråkig litteratur, muntligt prov 4 hp, individuellt förhör. Betygsskala: A-F 

- Tyskspråkig litteratur, examination inom undervisningen, 2 hp, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: UG. 

- Översättning från svenska till tyska, skriftligt prov, 3 hp, salstentamen. Vid provet får 

medtaget svensksvenskt och tysk-tyskt lexikon användas. Student som har annat modersmål 

än svenska eller tyska får efter särskilt tillstånd av studierektor vid provet använda medtagen 

ordbok från svenska till modersmålet. Betygsskala: UG 

- Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, vetenskaplig uppsats. Betygsskala: A-F 

- Tysk lingvistik, skriftligt prov, 6 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F  

 

För delkursen Tyskspråkig litteratur, 2 hp gäller obligatorisk närvaro till minst 80 % med 

aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Detta måste 

uppfyllas. Annars ges betyget U. 

 

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED TYSKA  

Tyska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp  

Se TYSKA I, 30 hp 

Tyska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp  

Se TYSKA II, 30 hp med följande ändringar: 

Tyskspråkig litteratur, 3 hp ersätts av Tyskspråkig litteratur, 3,5 hp 

Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp och Muntlig språkfärdighet, 3 hp ersätts av 

Ämnesdidaktik i tyska, 7,5 hp 

 

Ämnesdidaktik i tyska, 7,5 h 

Delkursen ska utgöra en fördjupning av de ämnesdidaktiska studierna då kurserna ingår i 

Ämneslärarprogrammet och är studentens andra ämne i studiegången. Störst vikt läggs vid 

studentens förmåga att diskutera ämnesdidaktisk forskning samt att relatera detta till 

planeringar av undervisning i det aktuella språket. Skriftliga inlämnings- och 

examinationsuppgifter redovisas på målspråket och avfattas på ett för texttypen adekvat språk. 

Smärre språkliga fel accepteras. Muntliga redovisningar genomförs på målspråket och präglas 

av tydlig och klar kommunikation. Smärre språkliga fel accepteras. 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- diskutera ämnesdidaktiska forskningsresultat med relevans för undervisning i tyska 

- redogöra för tyskans nutida ställning i styrdokument och skolans olika praktiker 

- välja ut, organisera och didaktiskt motivera stoff för en planering av 

undervisningssekvenser i tyska utifrån relevanta styrdokument och centrala 

ämnesdidaktiska begrepp samt begrepp om bedömning 

- muntligt presentera och analysera användningen av IKT-verktyg i undervisningen 

 

Examinationsformer 
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Två muntliga redovisningar och fyra skriftliga inlämningsuppgifter inklusive en portfölj vid 

kursens slut. Betygsskala: A-F. Principerna för sammanvägning av de enskilda 

examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. 

 

Betygskriterier 

A Studenten redogör för det aktuella språkets nutida ställning i styrdokument och i skolans 

olika praktiker. Studenten genomför en kritisk granskning av ett flertal aspekter av 

ämnesdidaktiska forskningsresultat och värderar olika möjligheter att koppla dessa till 

planering och motivering av undervisning i aktuellt språk. Studenten presenterar exempel på 

och analyserar användningsmöjligheter av IKT-verktyg i undervisningen. 

B Studenten redogör för det aktuella språkets nutida ställning i styrdokument och i skolans 

olika praktiker. Studenten jämför ett flertal aspekter av ämnesdidaktiska forskningsresultat 

och värderar olika möjligheter att koppla dessa till planering och motivering av undervisning i 

aktuellt språk. Studenten presenterar exempel på och analyserar användningsmöjligheter av 

IKT-verktyg i undervisningen. 

C Studenten redogör för det aktuella språkets nutida ställning i styrdokument och i skolans 

olika praktiker. Studenten jämför några aspekter av ämnesdidaktiska forskningsresultat och 

värderar olika möjligheter att koppla dessa till planering och motivering av undervisning i 

aktuellt språk. Studenten presenterar exempel på och analyserar användningsmöjligheter av 

IKT-verktyg i undervisningen. 

D Studenten redogör för det aktuella språkets nutida ställning i styrdokument och i skolans 

olika praktiker. Studenten jämför några aspekter av ämnesdidaktiska forskningsresultat och 

kopplar dessa till planering och motivering av undervisning i aktuellt språk. Studenten 

presenterar exempel på och analyserar användningsmöjligheter av IKT-verktyg i 

undervisningen. 

E Studenten redogör för det aktuella språkets nutida ställning i styrdokument och i skolans 

olika praktiker. Studenten diskuterar översiktligt ämnesdidaktiska forskningsresultat och 

kopplar dessa till planering och motivering av undervisning i aktuellt språk. Studenten 

presenterar exempel på och analyserar användningsmöjligheter av IKT-verktyg i 

undervisningen. 

Fx Studenten uppnår inte lägst betyget E för ett av de förväntade studieresultaten. 

F Studenten når inte kraven för lägst betyget E i en eller flera av bedömningsaspekterna.  

 

Tyska, kandidatkurs, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan, 30 hp 

Se TYSKA, KANDIDATKURS, 30 hp  

 

 

 

TYSKA, KOMBINATIONSUTBILDNINGEN FÖR MAGISTER- OCH 

LÄRAREXAMEN, BIOMRÅDE, 15 HP 
 

Förväntade studieresultat 

1. Tyskspråkig litteratur, 4 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- med fördjupad muntlig språkfärdighet och stilistisk säkerhet redogöra för tyskspråkig 

skönlitteratur från epokerna Aufklärung, Sturm und Drang, Klasssik, Romantik, Biedermeier 

och Vormärz  mot en litteratur- och kulturhistorisk bakgrund = kunskaper 

- använda relevant litteraturvetenskaplig terminologi vid redogörelsen för litteraturen ovan 

= förmåga 
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2. Tyskspråkig litteratur, 2 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- diskutera i grupp den lästa litteraturen med hjälp av relevant litteraturvetenskaplig 

terminologi = förmåga 

3. Översättning från svenska till tyska, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- översätta, huvudsakligen sakprosatexter, från svenska till tyska med ett väsentligt utökat 

ordförråd och stilistisk säkerhet = färdighet 

4. Tysk lingvistik, 6 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- identifiera och använda språkvetenskapliga begrepp på tyska = kunskaper 

- redogöra för och använda vissa teorier och modeller inom områdena fonetik/fonologi, 

morfologi, lexikologi, syntax, semantik och pragmatik = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

- Tyskspråkig litteratur, muntligt prov 4 hp, individuellt förhör. Betygsskala: A-F 

- Tyskspråkig litteratur, examination inom undervisningen, 2 hp, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: UG. 

- Översättning från svenska till tyska, skriftligt prov, 3 hp, salstentamen. Vid provet får 

medtaget svensksvenskt och tysk-tyskt lexikon användas. Student som har annat modersmål 

än svenska eller tyska får efter särskilt tillstånd av studierektor vid provet använda medtagen 

ordbok från svenska till modersmålet. Betygsskala: UG 

- Tysk lingvistik, skriftligt prov, 6 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F  

 

För delkursen Tyskspråkig litteratur, 2 hp gäller obligatorisk närvaro till minst 80 % med 

aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Detta måste 

uppfyllas. Annars ges betyget U. 

 

 

TYSKA III, BIOMRÅDE (KURS INOM LÄRARUTBILDNINGEN), 15 hp 
 

Förväntade studieresultat 

1. Tyskspråkig litteratur, 4 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- med fördjupad muntlig språkfärdighet och stilistisk säkerhet redogöra för tyskspråkig 

skönlitteratur från epokerna Aufklärung, Sturm und Drang, Klasssik, Romantik, Biedermeier 

och Vormärz  mot en litteratur- och kulturhistorisk bakgrund = kunskaper 

- använda relevant litteraturvetenskaplig terminologi vid redogörelsen för litteraturen ovan 

= förmåga 

2. Tyskspråkig litteratur, 2 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- diskutera i grupp den lästa litteraturen med hjälp av relevant litteraturvetenskaplig 

terminologi = förmåga 

3. Översättning från svenska till tyska, 3 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- översätta, huvudsakligen sakprosatexter, från svenska till tyska med ett väsentligt utökat 

ordförråd och stilistisk säkerhet = färdighet 

4. Tysk lingvistik, 6 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- identifiera och använda språkvetenskapliga begrepp på tyska = kunskaper 
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- redogöra för och använda vissa teorier och modeller inom områdena fonetik/fonologi, 

morfologi, lexikologi, syntax, semantik och pragmatik = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

- Tyskspråkig litteratur, muntligt prov 4 hp, individuellt förhör. Betygsskala: A-F 

- Tyskspråkig litteratur, examination inom undervisningen, 2 hp, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: UG. 

- Översättning från svenska till tyska, skriftligt prov, 3 hp, salstentamen. Vid provet får 

medtaget svensksvenskt och tysk-tyskt lexikon användas. Student som har annat modersmål 

än svenska eller tyska får efter särskilt tillstånd av studierektor vid provet använda medtagen 

ordbok från svenska till modersmålet. Betygsskala: UG 

- Tysk lingvistik, skriftligt prov, 6 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F  

 

För delkursen Tyskspråkig litteratur, 2 hp gäller obligatorisk närvaro till minst 80 % med 

aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Detta måste 

uppfyllas. Annars ges betyget U. 

 

TYSKA, MAGISTERKURS, 30 hp (Antagning före ht 2014) 
 

Förväntade studieresultat 

1. Examensarbete för magisterexamen, 15 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar 

och situationer inom huvudområdet för utbildningen = värderingsförmåga 

- självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och utifrån fördjupad 

metodkunskap med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat vetenskapligt arbete  

= förhållningssätt 

- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och 

de argument som ligger till grund för dessa = förmåga 

- beakta gällande forskningsetiska normer = förhållningssätt 

- författa examensarbetet på tyska inom en given tidsram och med beaktande av den språkliga 

normen för vetenskaplig textproduktion = färdighet 

2. Litteraturvetenskap 1, 7,5 hp 

och 

3. Litteraturvetenskap 2, 7,5 hp 

För godkänt resultat på respektive delkurs ska studenten kunna: 

- redogöra för aktuella teorier och metoder inom tysk litteraturvetenskap = förståelse 

- använda dessa teorier och metoder på ett antal lästa litterära texter, på ett självständigt och 

reflekterande sätt = förhållningssätt 

- med stringent språkbehandling diskutera och värdera framförda tolkningsförslag av den lästa 

Litteraturen = förmåga 

4. Språkvetenskap 1 7,5 hp 

och 

5. Språkvetenskap 2, 7,5 hp 

För godkänt resultat på respektive delkurs ska studenten kunna: 

- redogöra för aktuella teorier och metoder inom tysk språkvetenskap = förståelse 

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

och reflekterande sätt = förhållningssätt 

- med stringent språkbehandling diskutera och värdera teorierna och metoderna samt 

tillämpning av dessa på de behandlade texterna = förmåga 
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6. Litteraturvetenskaplig teori och metod, fakultetskurs, 7,5 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- redogöra för grundläggande litteraturvetenskapliga teorier och metoder = förståelse 

- reflektera över ett eget förhållningssätt till litteratur och litteraturvetenskapliga 

frågeställningar = förhållningssätt 

- kritiskt granska och värdera såväl metoder som tolkningar av litterära texter  

= värderingsförmåga 

- producera en mindre litteraturvetenskaplig forskningsuppgift = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 
- Examensarbete för magisterexamen, 15 hp, vetenskaplig uppsats. Betygsskala: A-F 

- Litteraturvetenskap 1, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Litteraturvetenskap 2, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Språkvetenskap 1, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Språkvetenskap 2, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, forskningsuppgift 

och muntlig examination, redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

 

För delkurserna 2, 3, 4, 5 och 6 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. 

 

TEMAKURSER – MAGISTER (Antagning från och med ht 2014) 
 

Temakurser i litteraturvetenskap, 7,5 hp 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på respektive delkurs ska studenten kunna: 

- redogöra för aktuella teorier och metoder inom tysk litteraturvetenskap = förståelse 

- använda dessa teorier och metoder på ett antal lästa litterära texter, på ett självständigt och 

reflekterande sätt = förhållningssätt 

- med stringent språkbehandling diskutera och värdera framförda tolkningsförslag av den lästa 

Litteraturen = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 
Skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: A-F 

Dessutom 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. 

 

Temakurser i språkvetenskap, 7,5 hp 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på respektive delkurs ska studenten kunna: 
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- redogöra för aktuella teorier och metoder inom tysk språkvetenskap = förståelse 

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

och reflekterande sätt = förhållningssätt 

- med stringent språkbehandling diskutera och värdera teorierna och metoderna samt 

tillämpning av dessa på de behandlade texterna = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 
Skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: A-F 

Dessutom 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. 

 

TYSKA – MAGISTERKURS, 15 hp (Antagning från och med ht 2014) 

EXAMENSARBETE FÖR MAGISTEREXAMEN 
 

Förväntade studieresultat 

 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar 

och situationer inom huvudområdet för utbildningen = värderingsförmåga 

- självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och utifrån fördjupad 

metodkunskap med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat vetenskapligt arbete  

= förhållningssätt 

- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och 

de argument som ligger till grund för dessa = förmåga 

- beakta gällande forskningsetiska normer = förhållningssätt 

- författa examensarbetet på tyska inom en given tidsram och med beaktande av den språkliga 

normen för vetenskaplig textproduktion = färdighet 

 

Examinationsform 
Vetenskaplig uppsats. Betygsskala: A-F 

 

TYSKA, MASTERKURS, 30 hp (Antagning före ht 2014) 
 

Förväntade studieresultat 

1. Examensarbete för masterexamen, 15 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet för utbildningen samt visa 

väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området = värderingsförmåga 

- utifrån fördjupad metodkunskap och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar 

och planera och med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat vetenskapligt arbete  

= förhållningssätt 

- i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för 

och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa 

= förmåga 

- beakta gällande forskningsetiska normer = förhållningssätt 
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- författa examensarbetet på tyska inom en given tidsram och med beaktande av den språkliga 

normen för vetenskaplig textproduktion = färdighet 

2. Litteraturvetenskap 1, 7,5 hp 

och 

3. Litteraturvetenskap 2, 7,5 hp 

För godkänt resultat på respektive delkurs ska studenten kunna:  

- diskutera aktuella teorier och metoder inom tysk litteraturvetenskap = förståelse 

- använda dessa teorier och metoder på ett antal lästa litterära texter, på ett självständigt och 

kritiskt sätt = förhållningssätt 

- med stringent språkbehandling kritiskt granska och värdera framförda tolkningsförslag av 

den lästa litteraturen = förmåga 

4. Språkvetenskap 1, 7,5 hp 

och 

5. Språkvetenskap 2, 7,5 hp 

För godkänt resultat på respektive delkurs ska studenten kunna: 

- diskutera aktuella teorier och metoder inom tysk språkvetenskap = förståelse 

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

och kritiskt sätt = förhållningssätt 

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

tillämpning av dessa på de behandlade texterna = förmåga 

6. Litteraturvetenskaplig teori och metod, fakultetskurs, 7,5 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- diskutera grundläggande litteraturvetenskapliga teorier och metoder = förståelse 

- reflektera över ett eget kritiskt förhållningssätt till litteratur och litteraturvetenskapliga 

frågeställningar = förhållningssätt 

- kritiskt granska och värdera såväl metoder som tolkningar av litterära texter  

= värderingsförmåga 

- producera en litteraturvetenskaplig forskningsuppgift = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 

- Examensarbete för masterexamen, 15 hp, vetenskaplig uppsats. Betygsskala: A-F 

- Litteraturvetenskap 1, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Litteraturvetenskap 2, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Språkvetenskap 1, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Språkvetenskap 2, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, 

redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

- Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp, skriftlig inlämningsuppgift, forskningsuppgift 

och muntlig examination, redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F 

 

För delkurserna 2, 3, 4, 5 och 6 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. 
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TEMAKURSER – MASTER (Antagning från och med ht 2014) 
 

Temakurser i litteraturvetenskap, 7,5 hp 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på respektive delkurs ska studenten kunna:  

- diskutera aktuella teorier och metoder inom tysk litteraturvetenskap = förståelse 

- använda dessa teorier och metoder på ett antal lästa litterära texter, på ett självständigt och 

kritiskt sätt = förhållningssätt 

- med stringent språkbehandling kritiskt granska och värdera framförda tolkningsförslag av 

den lästa litteraturen = förmåga 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 
Skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: A-F 

Dessutom 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. 

 

Temakurser i språkvetenskap, 7,5 hp 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på respektive delkurs ska studenten kunna: 

- diskutera aktuella teorier och metoder inom tysk språkvetenskap = förståelse 

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

och kritiskt sätt = förhållningssätt 

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

tillämpning av dessa på de behandlade texterna = förmåga 

 

 

Examinationsformer och övriga kurskrav 
Skriftlig inlämningsuppgift, uppsats och muntlig examination, redovisning i diskussioner. 

Betygsskala: A-F 

Dessutom 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. 

 

TYSKA – MASTERKURS, 15 hp (Antagning från och med ht 2014) 

EXAMENSARBETE FÖR MASTEREXAMEN 

 
Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet för utbildningen samt visa 

väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området = värderingsförmåga 

- utifrån fördjupad metodkunskap och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar 

och planera och med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat vetenskapligt arbete  

= förhållningssätt 
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- i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för 

och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa 

= förmåga 

- beakta gällande forskningsetiska normer = förhållningssätt 

- författa examensarbetet på tyska inom en given tidsram och med beaktande av den språkliga 

normen för vetenskaplig textproduktion = färdighet 

 

Examinationsform 
Vetenskaplig uppsats. Betygsskala: A-F 

 

TYSKA – MASTERKURS, 30 hp (Antagning från och med ht 2014) 

EXAMENSARBETE FÖR MASTEREXAMEN 

 
Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet för utbildningen samt visa 

väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området = värderingsförmåga 

- utifrån fördjupad metodkunskap och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar 

och planera och med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat vetenskapligt arbete  

= förhållningssätt 

- i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för 

och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa 

= förmåga 

- beakta gällande forskningsetiska normer = förhållningssätt 

- författa examensarbetet på tyska inom en given tidsram och med beaktande av den språkliga 

normen för vetenskaplig textproduktion = färdighet 

 

Examinationsform 
Vetenskaplig uppsats. Betygsskala: A-F 

 


