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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
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utifrån väl motiverade val formulera ett problemområde till grund för det
självständiga arbetet,
genomföra ett arbete vars olika delar utgör en logisk helhet,
formulera ett tydligt syfte och forskningsbara frågeställningar med relevans för
ämnesområdet,
systematiskt och problematiserande presentera tidigare forskning och visa hur
denna relaterar till arbetets syfte,
presentera och använda relevanta teoretiska perspektiv och begrepp,
beskriva och motivera den använda forskningsmetoden,
analysera materialet i förhållande till syfte, frågeställningar och ett tydliggjort
teoretiskt perspektiv,
diskutera och dra slutsatser av analysen och relatera denna till tidigare forskning
och valt teoretiskt perspektiv,
på tyska presentera ett arbete som är väldisponerat och funktionellt med
avseende på språk, form och referenshantering,
försvara sitt arbete med sakliga och relevanta argument,
granska annan students arbete och framföra konstruktiv kritik.

Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i ämneskurserna i tyska. Studenten utformar sitt
självständiga arbete genom att vidareutveckla de teoretiska och tematiska frågor som
den arbetat med under kurserna. Det självständiga arbetet skrivs på tyska och valet av
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försvara sitt arbete med sakliga och relevanta argument,
granska annan students arbete och framföra konstruktiv kritik.

Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i ämneskurserna i tyska. Studenten utformar sitt
självständiga arbete genom att vidareutveckla de teoretiska och tematiska frågor som
den arbetat med under kurserna. Det självständiga arbetet skrivs på tyska och valet av
ämne sker i samråd med examinator/handledare.

Undervisningsformer
Kursen består av obligatoriska seminarier där den studerande presenterar sitt
självständiga arbete samt läser och kommenterar övriga studenters arbeten.
Seminarierna kan samla studenter från flera ämnesområden kring liknande
frågeställningar. Det självständiga arbetet presenteras fortlöpande enligt ett schema som
fastställs av handledaren och försvaras på ett slutseminarium.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska samtliga målen för kursen vara uppnådda. Betygskriterier för
betyget Väl godkänd återfinns i studiehandledningen. Examinationen sker vid ett
examinationsseminarium som avslutar kursen. I de fall två studerande utfört ett
gemensamt arbete ska de individuella arbetsinsatserna kunna särskiljas och enskilt
bedömas.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur väljs i samråd med handledare.

