
TYS A31: Tyska fördjupningskurs, 30 högskolepoäng 
Studiebeskrivning 
 
 
Kursen består av följande delkurser, vilka beskrivs nedan: 

- Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng 
- Tysk språkvetenskap, 4,5 högskolepoäng 
- Tysk språkhistoria, 3 högskolepoäng 
-     Äldre tyskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng 
- Uppsats, 7,5 högskolepoäng 

 
 
 

Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål  
Efter avslutad kurs ska den studerande: 

- kunna allsidigt använda det tyska språket i skrift 
 
 
Hur målen uppnås 
 
Undervisningen sker i form av lektioner. Genom översättningsövningar till tyska förbättras de 
studerandes förmåga att återge svenska texter på tyska. Speciell vikt läggs vid kontrastivt 
besvärliga grammatiska fenomen som passiv dativ, nominativ med infinitiv och ackusativ 
med infinitiv.  
 
De studerande förbereder sig genom att i förväg översätta en utdelad text. Denna behandlas 
sedan i undervisningen avseende grammatiska och lexikaliska problem.  
 
Examinationen sker genom skriftligt prov i översättning.  
 
 

Tysk språkvetenskap, 4,5 högskolepoäng 

 
Mål 
 
Efter avslutad kurs ska den studerande: 
 

- kunna redogöra för utvalda aspekter av tysk syntax utifrån olika grammatiska 
beskrivningsmodeller 

- kunna diskutera och i viss omfattning värdera olika språkbeskrivningar 
 
 
Hur målen uppnås 
 
Undervisningen sker i form av lektioner. Grammatiska fenomen och konstruktioner i tyskan 
som är speciellt problematiska för svensktalande tas upp ur ett kontrastivt perspektiv. Stor 



vikt läggs vid satsanalys samt återkopplingen till tidigare inlärt stoff under föregående 
terminer. De studerande får möjlighet att diskutera olika synsätt på grammatiska problem i 
tyskan.  
 
Examinationen sker i form av ett skriftligt prov.  
 
 
 

Tysk språkhistoria, 3 högskolepoäng 
 
Mål 
Efter avslutad kurs ska den studerande: 
 
- kunna redogöra för grundläggande drag inom tysk språkhistoria 
 
 
Hur målen uppnås 
 
Undervisningen sker i form av lektioner/föreläsningar där de viktigaste dragen i det tyska 
språkets utveckling från fornhögtyska till modern tyska behandlas. Representativa 
fonologiska, grammatiska och lexikala förändringar i tyskan diskuteras med utgångspunkt 
från relevanta exempel. Inom fonologin läggs speciell vikt vid de ljudförändringar som 
särskiljt det tyska språket från de övriga germanska språken.  
 
De språkliga förändringarna diskuteras också med utgångspunkt från historiska texter, varvid 
även kulturella aspekter avseende texterna behandlas. 
 
Examinationen sker i form av ett skriftligt prov.  
 
 
 
 

Äldre tyskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål  
Efter avslutad kurs ska den studerande: 
 
-kunna redovisa fördjupade kunskaper om tyskspråkig litteratur från upplysningstiden fram 
till tidigt 1900-tal 
 
 
Hur målen uppnås 
 
Undervisningen sker i handledningsform. De studerande läser med utgångspunkt i 
handledarens instruktioner ett antal äldre tyska texter. På dessa ges sedan feedback i form av 
individuell handledning. Speciell vikt läggs vid att diskutera karaktäristiska litterära aspekter 
av den lästa texten. 
 
Examination sker i muntlig form.  



 
 

Uppsats, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål 
Efter avslutad kurs ska den studerande: 
 

-med viss självständighet kunna formulera en språk- eller litteraturvetenskapligt 
relaterad frågeställning, behandla denna på ett vetenskapligt sätt i skrift samt kunna 
argumentera för sina slutsatser 
-som utgångspunkt för sitt vetenskapliga arbete i tyska kunna utföra grundläggande 
informationssökning i det fysiska och virtuella biblioteket. 
-visa förmåga att värdera det egna arbetet 
-kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter inom det språk- eller litteraturvetenskapliga området 

 
 
 
Hur målen uppnås 
 
De studerande väljer i samråd med handledaren ett språk- eller litteraturvetenskapligt 
uppsatsämne. Med hjälp av regelbundna handledarträffar tränas de i att författa en kortare 
vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att argumentera för den egna 
lösningen på problemet samt att se luckor i det egna arbetet.  
 
Vid kursstarten sker en biblioteksorientering. 
 
Examinationen består av författandet av en kortare vetenskaplig uppsats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


