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TY2115, Tyska, Tysk efterkrigslitteratur II, 7,5 högskolepoäng
German, German Post-War Literature II, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2012-08-27 att gälla från och med 2012-0827.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer

2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och utgör 7,5 hp i en magister- eller masterexamen. För en
magisterexamen med tyska som huvudområde krävs ytterligare 52,5 hp på magisternivå, varav minst 37,5 hp
måste vara inom ämnet tyska. Dessa kan utgöras av 22,5 hp kurser och 15 hp självständigt arbete inom ämnet
tyska eller 30 hp självständigt arbete inom ämnet tyska. Resterande 15 hp kan utgöras av kurser inom ämnet
tyska eller inom ett annat ämne på grund- eller avancerad nivå. För en
Huvudområde
Tyska

Fördjupning
A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från
TY1210 eller motsvarande förkunskaper, samt språkfärdighet i tyska motsvarande nivå C1 enligt den
europeiska referensramen för språk. Kurser i språkvetenskaplig teori och metod på grund- och avancerad nivå
samt uppsats med litteraturvetenskaplig inriktning på grundnivå är meriterande vid urval.

4. Innehåll
Kursen behandlar den tyska efterkrigslitteraturen utgående från texter som påverkat både den offentliga
debatten som den tyska litteraturhistorieskrivningen. Den offentliga debatten har kretsat kring frågeställningar
om förhållandet mellan t ex Auschwitz och efterkrigslitteraturen, om skuld och oskuld, om den tyska
delningen och återföreningen, om konservatism och avantgarde.
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur vissa teman markerar och fungerar som övergångar i den
tyska efterkrigslitteraturhistorien
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att analysera texter utgående från samtidsreception, litteraturhistorisk skrivning och
kulturutveckling,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kritiskt och självständigt om de erövrade kunskapernas och färdigheternas betydelse för samhället
och om människans ansvar för hur dessa används.

6. Litteratur
Se bilaga.

7. Former för bedömning
I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom skriftliga/muntliga uppgifter.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Den 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. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger
på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara
skriftlig. 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.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Institutionen ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas.
Kursvärderingen ligger till grund för kursens fortsatta utformning. Resultatet av kursvärderingen och
eventuella förändringar i kursens upplägg föranledda av kursvärderingen förmedlas både till de studenter som
genomförde kursvärderingen och till andra genom digital publicering.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: tyska.
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Kursen TY2115, Tyska, Tysk efterkrigslitteratur II (7,5 hp) kan tillgodoräknas som del i en utbildning på
avancerad nivå.
Kursen kan ingå i masterprogrammet: H2TLK Tysk nutidslitteratur: Reception, förmedling, kontext.
Undervisningsspråk är tyska.
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Därutöver skall
kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring och problematisera ekologiskt, ekonomiskt,
kulturellt och socialt hållbar utveckling. 3 (3)
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Litteraturlista
Denna litteraturlista är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för språk och
litteraturer 2014-06-16 att gälla fr.o.m. höstterminen 2014.

Obligatorisk litteratur:

Innerfern. Frankfurt am Main 1983. s. 212.
Die Strecke. Frankfurt am Main 1985. s. 576.
Die Erbengemeinschaft. Frankfurt am Main 1987. s. 396.
Papas Koffer. Hamburg 1993. s. 184.
Käuze in Pfeffer und Salz. Tübingen 2008. s. 277
Das Glück beim Krähenfüttern. Theater- und Filmgeschichten. CulturBooks Verlag
Hamburg 2014.
Ca. 60 Seiten Kompendium
Andere Auflagen sind natürlich auch möglich!

