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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2016-10-13 att gälla
från och med 2017-01-16, vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och kan utgöra 7,5 hp i en magistereller masterexamen.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Språk och interkulturell kommunikation,
magister/masterprogram (H2SIK)
Huvudområde

Fördjupning

Tyska

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från
TY1210 eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

2/ 3

• ge en översikt över tyskans ställning i världen förr i tiden och nu;
• beskriva och analysera situationer med språkkontakt och språkens ställning i
samhället med hjälp av sociolingvistiska koncept och metoder;
• redogöra för sambandet mellan språk/språkvarieteter och identitet utifrån ett
sociolingvistiskt och ett språkpolitiskt perspektiv;
• redogöra för sociolingvistiska och språkpolitiska faktorer i språkhistoriska
utvecklingsprocesser;
Färdigheter och förmåga

• integrera och tillämpa kunskaper om nutida och historisk sociolingvistik,
språkpolitik- och språkkontaktforskning;
• självständigt avgränsa ett forskningsområde och formulera därtill hörande relevanta
forskningsfrågor;
• lösa ett självständigt formulerat problem inom området sociolingvistik eller
språkpolitik, presentera forskningsresultat begripligt och översiktligt i en poster;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• muntligt och skriftligt analysera, värdera och kritiskt granska egna och andras
språkvetenskapliga argument och undersökningar utifrån sociolingvistiska och
språkpolitiska ståndpunkter;
• muntligt och skriftligt värdera vetenskapliga och etiska möjligheter, begränsningar
och konsekvenser för det omgivande samhället och för fortsatta undersökningar
inom området.
Innehåll

Kursen har en sociolingvistisk infallsvinkel och behandlar det tyska språkets nutida och
historiska ställning i olika delar av världen. Lingvistiska teorier om flerspråkighet,
minoritetsspråk, språkkontakt och språkpolitik studeras och tillämpas både ur ett
historiskt och ett nutida perspektiv.
Kursen inleds med en översikt över tyskans geografiska spridning under olika perioder
och diskussion kring teoretiska och metodiska utgångspunkter. Sedan har kursen två
tematiska tyngdpunkter: Först läggs tonvikten på det geografiska område där tyska är
majoritetsspråk (dvs. nutida Tyskland, Österrike och Schweiz). I fallstudier studeras
förhållandet mellan olika tyska varieteter i samhället och inflytandet av andra språk
både under tidigare språkperioder och idag. Det andra temat är tyska som
minoritetsspråk i olika delar av världen både förr i tiden och nu. Språkpolitiska frågor
diskuteras i relation till olika situationer med språkkontakt och deras utformning.
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Former för undervisning

Undervisningen består av seminarier och självstudier.
Undervisningsspråk: tyska
Texter på tyska och engelska ingår i kurslitteraturen.
Former för bedömning

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter samt en posterpresentation
om en egen forskningsfråga.
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).
Det högre betyget fastställs genom att värdera posterpresentationen 75% och övriga
uppgifter 25%.
Kursvärdering

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

I kursen används digitala verktyg. Tillgång till internet och dator förväntas.
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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