INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

TY1216

Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer, 7,5 högskolepoäng

German, Cultural Studies: Sustainable Cultures, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2015-03-06 och
senast reviderad 2017-12-19. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-01-15,
vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen TY1216 ges som fristående kurs. Tillsammans med TY1213, TY1214 och
TY1215 motsvarar kursen TY1210.
Huvudområde

Fördjupning

Tyska

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp från kursen TY1110,
Grundkurs (30 hp) eller motsvarande, där godkänt resultat på delkursen Tyskspråkig
kultur efter 1945 eller motsvarande ska ingå.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för olika centrala områden för hållbar utveckling och lärande för hållbar
utveckling;
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Färdigheter och förmåga

• genomföra enklare analyser av olika kulturella företeelser ur ett
hållbarhetsperspektiv;
• uppvisa förmåga i läs- och hörförståelse, samtal/muntlig interaktion, muntlig
produktion och skriftlig färdighet som motsvarar nivå B2-C1 enligt den
gemensamma europeiska referensramen;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt reflektera kring hur kulturanalys kan användas för att öka förståelsen för
hållbar utveckling;
• kritiskt utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare
kompetensbehov i ämnet;
• förhålla sig kritiskt till källor;
• redogöra för och ta ställning till vilken betydelse kunskaperna inom ämnesområdet
kan ha för en positiv samhällsutveckling.
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även kursens huvudsakliga
fokus.
Innehåll

I kursen undersöks utifrån de tyskspråkiga och de nordiska kulturområdena hur
ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer på lokal och global nivå påverkar vår
förståelse av förhållandet mellan natur, civilisation och människa. Utifrån aspekter som
Unesco definierat som centrala för lärande för hållbar utveckling: kulturell och
biologisk mångfald, klimatförändringar och jordens resurser, fattigdom, jämlikhet,
hälsa och hållbara livsstilar, fred och mänsklig säkerhet, undersöks hur man kan arbeta
med kulturanalys för att skapa en förståelse för hållbarhetsfrågor.
För studenter inom Internationella språkprogrammet som antagits före HT2017 utgörs
2 hp av denna delkurs av Omvärldskunskap. Studenter inom Internationella
språkprogrammet som antagits från och med HT2017 läser Omvärldskunskap i den
omfattning som anges i den reviderade utbildningsplanen för programmet gällande från
HT2017.
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Former för undervisning

Kursen ges antingen som campuskurs eller som nätkurs. Undervisningen på
campuskursen omfattar föreläsningar och seminarier. Undervisningen på nätkursen
omfattar nätbaserade aktiviteter på lärplattform och nätbaserade seminarier.
Undervisningsspråk: svenska och tyska
Former för bedömning

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar samt genom en skriftlig
hemtentamen.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Vid
inlämningsuppgifter kan möjlighet till komplettering komma att erbjudas för att uppnå
betyget godkänt. En sådan komplettering ska då göras inom utsatt tid (vanligtvis fem
arbetsdagar efter att resultatet meddelats), annars rapporteras betyget underkänt.
Student som godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den
studerande har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att
betygsättas.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten
tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på minst 5,5
högskolepoäng.
Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultat från
utvärderingen publiceras digitalt.
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Övrigt

TY1216 kan ingå i kandidatexamen med tyska som huvudområde, men inte tillsammans
med Fortsättningskursen i tyska TY1210.
I det fall studenten följer den nätbaserade varianten av kursen förväntas studenten ha
tillgång till dator med nätuppkoppling samt headset med mikrofon och hörlurar.
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen medvetandegöra kring och problematisera
ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
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