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Basdata 
Program / huvudområde: Tyska 
Examen: Filosofie kandidatexamen med tyska som huvudområde, Magisterexamen 
i tyska, masterexamen i språk och kultur med tyska som huvudområde. 
 
Länkar till aktuella kursplaner 
Kommentar. Vissa kurser ur det totala kursutbudet återfinns inte i listan nedan. 
Kurserna inom Tyska 1 kvartsfart har utelämnats då dess kursplaner helt bygger på 
kursplanen för tyska 1. Nybörjarkursen finns inte heller med, då den inte är på 
universitetsnivå och inte ingår i någon universitetsexamen i tyska. 
 
Tyska baskurs i språkfärdighet, 7,5 hp: 
http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID=2022849 
Tyska 1, 30 hp: 
http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID=2015888 
Tyska 2, 30 hp: 
http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID=2015889 
Tyska 3, 30 hp: 
http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID=2014666 
Magisterkurs i tyska, 60 hp: 
http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID=2019856 
Masterkurs i språk och kultur, huvudområde tyska, 60 hp: 
http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv_st.lasso?&ID=2022541 
Tyska för yrkeslivet, 60 hp: 
http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID=2018675 
Att kommunicera på tyska, 7,5 hp: 
http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID=2018743 
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Aspekt: Måluppfyllelse[2] 

I arbetet med denna del av utvärderingen har vi utgått från matriser för varje kurs, 
vilka bifogas.  
 
 
Måluppfyllelse tyska 1 - 3 (huvudområde tyska i kandidatexamen) 
De generella examensmålen för kandidatexamen har stämts av mot lärandemålen 
för de tre kurserna tyska 1 - 3 (sex mål för ty 1, sju mål för ty 2 och fyra för ty 3). För 
tyska 1 ser vi att kunskap och förståelse och värderingsfrågor och förhållningssätt 
har relativt låga värden, medan färdighet och förmåga har högre värden. För tyska 2 
ser vi att kunskap och förståelse ligger något lägre än övriga två mål. För tyska 3 är 
förhållandet det att kunskap och förståelse, färdigheter och förmåga och 
värderingsförmåga och förhållningssätt alla ligger högre än tidigare terminer. För 
vår detaljerade bedömning av måluppfyllelse av de generella examensmålen, se 
bifogade matriser för kurserna tyska 1 - 3. 
 
Undervisningen inom Tyska 1 till Tyska 3 genomförs i form av många olika 
lärandeaktiviteter och examinationsformer. Nedan följer en kort beskrivning av 
dessa aspekter av delkurserna på kurserna Tyska 1, Tyska 2 och Tyska 3. (Pga 
tidsbrist är beskrivningarna av delkurserna nedan inte helt homogena, utan varierar 
exempelvis i vilka avseenden en viss delkurs relaterar till examensmålen. Vi ser 
fram emot en diskussion om hur dessa beskrivningar bör se ut på bästa sätt inför 
framtiden.) 
 
 
 
Tyska 1 
 
Introduktionskurs (7,5 hp) 
De uppskattade värdena för lärandemål Kunskap och förståelse i denna 
introducerande delkurs uppnås i huvudsak genom en föreläsningsserie som ger en 
översiktlig genomgång dels av den tyska formläran (grammatik), dels av 
grundbegrepp i såväl allmän som tysk uttalslära (fonetik). Studenterna visar sin 
kunskap och förståelse genom att redogöra för behandlade grammatiska och 
fonetiska begrepp samt använda dessa i praktiken liksom för grammatiska och 
fonologiska skillnader och likheter mellan tyskan och svenskan vid en skriftlig 
salstenta i slutet av kursen. Studenterna får även specifik uttalsträning i medialabb 
och gör ett diagnostiskt uttalsprov som de får personlig återkoppling på. Utifrån 
detta prov förväntas de själva träna vidare på sitt uttal (lärandemål kunskap och 
förståelse, färdigheter och förmåga samt värderingsförmåga och 
förhållningssätt), för att i en senare delkurs (Språkfärdighet) göra ett 
examinerande uttalsprov. De uppskattade värdena för lärandemål Färdigheter och 
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förmåga uppnås i delkursen främst genom regelbundna övningstillfällen med 
modersmålstalande tysk språkassistent. Vid dessa tillfällen får studenterna 
möjlighet att träna och vidareutveckla både hör- och läsförståelse och egen muntlig 
och skriftlig kommunikation. Undervisningsformer här är såväl genomgångar som 
grupparbeten, diskussioner och enskilt arbete. Examinationsformer utöver aktivt 
deltagande är obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga 
redovisningar. 
 
Skönlitteratur (7,5 hp) 
Kursen syftar till att ge studenterna en inblick i modern tysk litteratur från 1920-
talet tills idag. Inom ramen för kursen läses, kommenteras och diskuteras ca 1500 
normalsidor modern litteratur - det motsvarar ca 6-7 romaner.  
Varje verk tillägnas ett seminarium. Studenten läser och förbereder uppgifter av 
skilda slag som är anpassade efter verkets specifika drag och karaktäristiska 
egenskaper samt verkets kontext (lärandemål kunskap och förståelse, färdigheter 
och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt). Uppgifterna 
diskuteras sedan muntligt med övriga kursdeltagare under seminariet, vilket 
resulterar i att studenten får lyssna på olika perspektiv och läsningar samt tränas i 
att själv uttrycka åsikter, ställa frågor, tänka kritiskt, analysera och värdera 
(lärandemål färdigheter och förmåga samt värderingsförmåga och 
förhållningssätt).  
 
Språkfärdighet (7,5 hp) 
Denna delkurs syftar till att ge studenterna en systematisk genomgång av den tyska 
grammatikens grunder och låta studenterna tillämpa dessa kunskaper i form av 
muntliga och skriftliga uppgifter samt översättningsövningar. De uppskattade 
värdena för lärandemålen uppnås genom föreläsningar om tysk grammatik och 
syntax med examination i form av en skriftlig salstenta (Kunskap och förståelse), 
träning i översättning från svenska till tyska med examination i form av en skriftlig 
salstenta (Färdigheter och förmåga) samt övningstillfällen med 
modersmålstalande tysk språkassistent med examination i form av skriftliga 
inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i övningar som syftar till muntlig och 
skriftlig kommunikationsträning både enskilt och i grupp (Färdigheter och 
förmåga). I slutet av kursen ges ett uttalsprov för att examinera färdigheter i tysk 
ljudbildning och intonation efter tidigare diagnostiskt prov där studenterna 
identifierat sina egna utvecklingsområden (Färdigheter och förmåga, 
Värderingsförmåga och förhållningssätt). 
 
Realia med muntlig och skriftlig redovisning (7,5 hp)  
De uppskattade värdena för de mål som är relevanta för denna delkurs uppnås 
genom studentaktiverande arbetssätt: veckovisa uppgifter, vilka arbetas med i 
grupper. Resultaten tenteras i slutet av terminen. De uppskattade värdena för mål 
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grupp 2 och 3 i matrisen uppnås genom en stor muntlig och skriftlig redovisning av 
ett självvalt ämne i slutet av terminen.  
 
 
Tyska 2 
 
Grammatik och språkfärdighet (7,5 hp) 
Denna delkurs utgör en fördjupning av språkfärdighetskursen från Tyska 1. Kursen 
innehåller föreläsningar och övningar, där grammatiska kunskaper tillämpas på 
autentiska texter, liksom uppsatsskrivning och översättning. Den innehåller såväl 
ett stort mått av färdighetsträning som fördjupning och förstärkning av 
språkvetenskapliga och grammatiska kunskaper. 
 
Tysk språk- och litteraturhistoria (7,5 hp) 
De uppskattade värdena för de mål som är relevanta för denna delkurs uppnås 
genom två föreläsningar: en litteraturhistorisk genomgång av tysktalande litteratur 
från upplyssningstiden tills idag samt en språkhistorisk genomgång av tyskans 
utveckling från början tills idag. Båda föreläsningar avslutas med en tenta. Kursen 
avslutas med ett muntligt slutprov där enskilda litterära verk, uppsatser och 
sakprosa sätts in sin historiska och samhälleliga kontext. Här visar studenterna sin 
förmåga att sammanföra de kunskaper och förmågor som har tillägnats inom de 
olika delkurserna Realia, Textkurs samt litteratur- och språkhistoria.  
 
Textkurs, 7,5 hp 
De uppskattade värdena för lärandemålen gällande textkursen uppnås genom att 
olika litterära tyska verk från olika tider och epoker läses (lärandemål kunskap och 
förståelse). Varje verk tillägnas ett seminarium. Studenten läser och förbereder 
uppgifter av skilda slag som är anpassade efter verkets specifika drag och verkets 
kontext (lärandemål kunskap och förståelse, färdigheter och förmåga samt 
värderingsförmåga och förhållningssätt). Uppgifterna diskuteras sedan muntligt 
med övriga kursdeltagare under seminariet, vilket resulterar i att studenten får ta 
del av olika perspektiv och möjliga läsningar samt tränas i att själv uttrycka åsikter, 
ställa frågor, tänka kritiskt, analysera och värdera (lärandemål färdigheter och 
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt). Vissa uppgifter lämnas 
även in skriftligt. Som slutuppgift förväntas studenten sammanfatta kursen genom 
att lyfta fram en aspekt som belyses genom minst tre av de verk som lästs under 
kursen (lärandemål kunskap och förståelse, färdigheter och förmåga samt 
värderingsförmåga och förhållningssätt). Kursen skulle kunna utvecklas 
ytterligare för att nå lärandemålen i än högre grad. Bland annat skulle det vara 
möjligt att inte bara läsa de tyska verken utan också hitta lämpliga vetenskapliga 
texter om verken, som studenterna får ta del av och som då också utgör en grund för 
diskussionen. Dessutom skulle läraren som håller i seminariet i större utsträckning 
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kunna förbereda seminarier och seminarieuppgifter utifrån den litteraturdidaktiska 
forskningen.  
 
Språkvetenskaplig textanalys och språkvetenskaplig metod, 7,5 
Delkursen innebär dels en övning i att utifrån en given metod språkligt analysera 
autentiska texter, dels en första övning i att författa en kortare vetenskaplig text på 
tyska. Systematiska skillnader mellan svensk och tysk syntax är en viktig aspekt som 
behandlas och tränas. Därmed är delkursen nära knuten särskilt till lärandemålen 
kunskap och förståelse liksom färdigheter och förmåga men även till 
värderingsförmåga och förhållningssätt. 
 
 
Tyska 3 
 
Specialarbete, 15 hp 
Denna kurs är en introduktionskurs i hur man skriver ett specialarbete. Kursen 
innebär en självständig undersökning av en avgränsad språklig eller litterär 
frågeställning, och kursen examineras i form av en uppsats om ca 25-35 sidor. 
Uppsatsen skall uppfylla elementära krav vad gäller redovisning av primär- och 
sekundärmaterial och studenten skall även kunna försvaras sin uppsats vid ett 
seminarium. I kursen ingår också opposition på annan students specialarbete. 
 
Tysk språkvetenskap och grammatikteori, 5 hp 
I huvudsak utgörs denna delkurs av en översikt över olika discipliner inom modern 
tysk språkvetenskap, dels genom översiktsföreläsningar och dels genom övningar i 
att förstå och tillämpa exempelvis syntaktiska och semantiska analysmodeller. 
Studenterna läser och redovisar även en självvald forskningsartikel. Till innehåll 
och omfång motsvarar kursen ungefär den introduktionskurs i lingvistik som man 
kan förvänta sig vid ett tyskspråkigt universitet (dock med väsentligt mindre 
undervisningstid), och den ger en bild av den tyska språkvetenskapen som 
vetenskaps- och verksamhetsområde. Delkursen bidrar därmed särskilt till 
lärandemålen kunskap och förståelse men även till färdigheter och förmåga. Ett 
problem är det ringa antalet undervisningstimmar som kan avsättas, vilket gör det 
svårt att hinna med både genomgångar och övningar i tillräcklig utsträckning. 
Därutöver skulle det vara önskvärt att åstadkomma en ännu tydligare koppling till 
aktuell forskning för att skapa djupare förståelse också för hur den inlärda teorin 
tillämpas praktiskt. 
 
Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur, 5 hp 
Denna kurs är en introduktion till litteraturvetenskap och en genomgång av de 
viktigaste litteraturvetenskapliga metoder som används inom de tre områden lyrik, 
prosa och drama. Studenterna studerar och sammanfattar relevanta vetenskapliga 
texter samt använder specifika analysmetoder på utvalda litterära verk. 
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Språkfärdighet, 5 hp 
Genom språkfärdighetsövningar på en avancerad nivå i form av skriftlig 
översättning och textproduktion bidrar kursen framför allt till att uppfylla 
färdighetsmålen när det gäller praktisk språkanvändning på en avancerad nivå. 
Därutöver är en viktig aspekt att översättningssvårigheter problematiseras och 
diskuteras teoretiskt, både utifrån det tyska språkets morfologiska, syntaktiska och 
lexikala strukturer betraktade såväl för sig som kontrastivt utifrån systematiska 
likheter och skillnader mellan språken (lärandemål kunskap och förståelse). 
 
 
Magister- och masterkurser i tyska 
 
Vad beträffar magister- och masterkurserna har dessa ännu ej givits i praktiken 
(dvs, ingen student har ännu läst dem). De har därför ej helt och hållet färdigställts, 
varför ett angivande av måluppfyllelse för dessa kurser endast skulle vara ett relativt 
grovt teoretiskt antagande i nuläget. Vi har därför valt att inte kommentera 
måluppfyllelsen för dessa kurser i denna självvärdering. Vi nöjer oss här med att 
lista de kurser som erbjuds på dessa nivåer nedan. 
 
 
Magisterkurs i tyska 
 
Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp 
Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp 
Delkurs 3: Tillämpad teori och metod, 7,5 hp 
Delkurs 4, 7,5 hp 
Delkurs 5, 7,5 hp 
Delkurs 6, 7,5 hp 
Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp 
 
Delkurs 4, 5 och 6 väljs ur ämnet Tyskas uppsättning av färdiga läskurser och 
instuderas på egen hand. Dessa kan även i samråd med examinator sättas samman 
individuellt efter studentens särskilda intresseinriktning eller väljas ur det befintliga 
utbudet delkurser på avancerad nivå inom ämnet Tyska vid LiU eller annat lärosäte. 
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Masterkurs i  tyska 
 
Kursinnehåll  
Delkurs 1: Valfri kurs, 7,5 hp 
Delkurs 2: Valfri kurs, 7,5 hp 
Delkurs 3: Valfri kurs, 7,5 hp 
Delkurs 4: Valfri kurs, 7,5 hp 
Delkurs 5: Uppsatskurs, 30 hp 
 
Delkurs 1-4 utgörs av valfria kurser på avancerad nivå som väljs från utbudet av 
kurser på avancerad nivå inom IKK, forskarutbildningens kurser vid IKK eller 
annan högskola/universitet med relevans för kursen, eller av valfria läskurser inom 
ämnet som instuderas på egen hand och väljs ur ämnets uppsättning av färdiga 
läskurser. Valet av kurs ska godkännas av examinator/kursansvarig. Läskurser kan 
även sättas samman individuellt i samråd med examinator efter studentens 
särskilda intresseinriktning. Delkurs 5 är uppsatskursen där studenten författar ett 
självständigt arbete inom sitt ämne. 
 
 
Progression tyska 1 till tyska 3 
 
Från Tyska 1 till Tyska 3 finns en progression inom de olika delkurserna, som kan 
beskrivas på följande sätt: 
 
Inom Språkvetenskapligt område går progressionen från en genomgång av den 
tyska formläran (grammatik) och av grundbegrepp i såväl allmän som tysk 
uttalslära (tyska 1), via en fördjupning som innehåller föreläsningar och övningar, 
där grammatiska kunskaper tillämpas på autentiska texter, liksom uppsatsskrivning 
och översättning (tyska 2) till en översikt över olika discipliner inom modern tysk 
språkvetenskap, dels genom översiktsföreläsningar och dels genom övningar i att 
förstå och tillämpa exempelvis syntaktiska och semantiska analysmodeller (tyska 3). 
 
Inom kultur- och litteraturvetenskapligt område går progressionen från enkla 
vardagliga situationer (Introduktionskurs, tyska 1) till fördjupande historiska och 
samhällsmässiga kunskaper (Realia-kursen, tyska 1) och läsning av modern tysk 
litteratur (relativt enkla, moderna romaner som ger anledning att diskutera 
tidshistoriska och aktuella utvecklingar inom målspråksländerna (Textkursen, tyska 
1), sedan vidare till fördjupade kunskaper inom språk- och litteraturhistoria 
(Föreläsningar, tyska 2), till en kompletterande läsning av skönlitteratur från och 
med upplysningstiden som behandlar basala litteraturvetenskapliga grundbegrepp 
samt dess konkreta användning i litteraturanalys (Textkurs tyska 2). På tyska 3-nivå 
fördjupas dessa kunskaper genom en introduktion i litteraturvetenskap och en 
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genomgång av de viktigaste litteraturvetenskapliga metoder som används inom de 
tre områdena lyrik, prosa och drama.  
 
Progressionen inom utbildningen från tyska 1 till tyska 3 avslutas med en 15 hp - 
uppsats vilket innebär en undersökning av en avgränsad språklig eller litterär 
frågeställning. Här ska studenten visa en förmåga att självständigt sammanfatta de 
språk- eller litteraturvetenskapliga framsteg som gjorts under de tre terminerna - 
ang. språkkunskaper, vetenskaplig arbetsförmåga samt kritisk granskning av 
vetenskapliga påståenden (genom opposition av annan students uppsats). 
 
 
Måluppfyllelse övriga kurser inom huvudområdet 
 
Tyska baskurs i språkfärdighet, 7,5 hp 
Denna baskurs består av en föreläsningsserie som ger en översiktlig genomgång av 
den tyska grammatiken liksom av grundbegrepp i allmän och tysk fonetik, samt av 
övningstillfällen med modersmålstalande tysk språkassistent. Varje föreläsning 
åtföljs av instuderingsuppgifter och praktisk tillämpning av grammatiken, medan 
tillfällena med språkassistent ger studenterna möjlighet att träna och vidareutveckla 
sin ljudbildning och intonation, hör- och läsförståelse samt egen muntliga och 
skriftliga kommunikation. Studenterna visar sin kunskap och förståelse genom att 
praktiskt tillämpa behandlade grammatiska moment vid en skriftlig salstenta i 
slutet av kursen, som även inbegriper examination i läsförståelse, och att genomföra 
en examination i hörförståelse vid ett särskilt tillfälle. Studenterna får även 
möjlighet till diagnostiska tester i både grammatik och läs- och hörförståelse samt 
uttalsträning, där de själva förväntas identifiera egna utvecklingsområden 
(lärandemål Värderingsförmåga och förhållningssätt). De uppskattade värdena för 
lärandemål Färdigheter och förmåga uppnås genom ovan nämnda examinationer, 
obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar inom givna 
tidsramar. 
 
Tyska för yrkeslivet, 60 hp 
Tyska för yrkeslivet följer utbildningen för tyska 1 under de första 30 hp, med ett 
visst fokus på kunskaper om Berlin och Berlins ekonomi. Första terminen ser vi att 
kunskap och förståelse och värderingsfrågor och förhållningssätt har relativt låga 
värden i matriserna, medan färdighet och förmåga får högre värden. Det motsvarar 
förväntningarna och är väl anpassat till kursens målsättningen. Såväl målen i 
förhållande till kunskap och förståelse, kompetensutveckling, diskussion med olika 
grupper som färdigheter uppfylls väl, utifrån de värden som kursen får i vår matris. 
Lägre måluppfyllelse gäller för målen om forskningsorientering och självständig 
problemlösning, vilket även är naturligt, då denna kurs ej är forskningsinriktad. 
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Andra terminens huvudinnehåll är en 16 veckors handledd företagspraktik i Berlin. 
Syftet med företagspraktiken är att studenten ska verka i ett kommunikativt 
sammanhang på en tysk arbetsplats och på så sätt tillämpa och fördjupa de 
kunskaper som inhämtats under den första terminen. Därutöver skaffar sig 
studenten kvalificerad arbetslivserfarenhet på den tyska arbetsmarknaden. Sista 
kursveckan ägnas åt avslutande, sammanfattande undervisning, redovisning och 
utvärdering med lärare från Linköpings universitet. Inom ramen för detta 
presenterar studenterna också sina projektarbeten om praktiken. 
 
Att kommunicera på tyska, 7,5 hp 
Kursen innehåller praktiska övningar i konversation, argumentation och debatt 
samt presentationsteknik. Stor vikt läggs vid att träna den muntliga 
uttrycksförmågan och språkets uttal. Kursen är utvecklad i första hand för 
fackspråksstudenter som ett komplement till de kurser som ingår i deras utbildning, 
och syftar till att förbättra deras muntliga språkförmåga (vilken ofta är klart 
otillräcklig, särskilt i början av utbildningen). Styrkan hos kursen ligger i att den ges 
av våra språkassistenter, vilka har tyska som modersmål. Detta leder till att 
studenterna på ett självklart sätt får tillgång till aktuell språkanvändning i olika 
kommunikativa situationer. Kursens styrkor är samtidigt dess svagheter: det fokus 
som läggs på den aktiva språkförmågan medför en svagt utvecklad vetenskaplig 
förankring - såväl inom kommunikationsvetenskap som språk- eller 
kulturvetenskap ges ingen teoretisk undervisning. 
 
 
Måluppfyllelse - sammanfattande kommentar 
 
Pga sviktande studentunderlag har ämnet tyska i likhet med övriga moderna språk 
vid LiU mycket svårt att gå ihop ekonomiskt. Detta gör att ämnet endast kan lägga 
ut ett absolut minimum av undervisningstimmar för studenterna. Att kunna lägga 
ut ytterligare undervisningstid är angeläget, men känns också som något 
svåruppnåeligt för tillfället. Delvis kan ämnet tyska bemöta den svåra situationen 
genom att använda sig av språkassistenter (redan från och med 2002); dessa är 
modersmålstalande studenter från ett partneruniversitet, studerar ofta på 
masternivå och bidrar med ca. 100 undervisningstimmar inom ämnet per termin. 
Detta gör att vi kan lägga ut fler timmar än vi annars skulle ha råd med. Ytterligare 
förstärkning får vi genom användning av Erasmus-avtal, vilket de sista åren har lett 
till att vi får en lärare från Humboldt-universitetet hit som har ett stående inslag i 
tyska 1. 
 
Utifrån kursplaner, kursbeskrivningar och kunskap om hur tyskans kurser 
genomförs i praktiken kan vi konstatera att vi har en tämligen hög måluppfyllelse 
för de nationella examensmål som gäller färdighet och förmåga. De studenter som 
erhåller godkänt betyg uppnår den erforderliga nivån trots mycket få 
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undervisningstimmar. Det finns dock problem, särskilt gällande den rena 
språkfärdigheten. Att tyska inte kan erbjuda särskilt många undervisningstimmar 
medför att ämnet har svårt att stötta studenterna i sitt arbete med sina 
språkkunskaper. Ett symptom på denna problematik kan ses i det faktum att 
översättningstentan för tyska 1 ofta inte klaras av - först när studenterna går 
kommit till tyska 2 har de kommit upp till en nivå som gör det möjligt att 
framgångsrikt tentera översättningsprovet på tyska 1. Detta problem fortsätter på 
tyska 2 och tyska 3. Brister i språkfärdigheten medför naturligtvis en begränsning 
också när det gäller att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur. Och det är 
inte alltid möjligt eller rimligt för lärare att förenkla allt på ett sätt som gör det 
förståeligt för den som ej har tillräckliga språkkunskaper.  
 
Inom lärarutbildningen kan vi trots detta tillmötesgå problematiken genom att 
lärarstudenterna tillbringar en hel termin vid ett utländsk lärosäte och läser 
ämnesvetenskapliga och ämnesdidaktiska kurser tillsammans med tyska studenter 
(inom ramen för tyska 3). Under den tiden utvecklar lärarstudenterna avsevärt sina 
språkkunskaper såväl teoretiskt som praktiskt. En utlandstermin med motsvarande 
upplägg kunde eventuellt även vara en modell för fristående kurs. 
 
Vid en del lärosäten i Sverige (bland annat Växjö, Göteborg, Uppsala, Mälardalen) 
bemöter man problematiken genom att man har förlagt hela tyska 1 (och/eller tyska 
2) i målspråkslandet. Det har inte bara lett till en stor tillströmning av studenter 
(som möjligtvis annars inte skulle ha studerat språket över huvud taget) utan också 
till en förbättring av studenternas språkförmåga - såväl muntligt som skriftligt - om 
man tror på kollegor vid dessa lärosäten. 
 
Ämnet arbetar metodiskt för att ge studenterna möjlighet att slutföra sin utbildning 
inom den planerade studietiden. Genom att ämnet har så få studenter finns en 
mycket frekvent och bra kontakt, lärarna för återkommande samtal med 
studenterna om deras framsteg. Vid schemalagda halvterminssamtal tas innehåll 
och upplägg av alla delkurser upp. Studenterna har där möjlighet att förändra 
kursens upplägg för andra halvan av terminen i fall man kommer överens om det. 
Till stöd har studenterna naturligtvis en studievägledare som har tystnadsplikt. 
Under början av kurser hänvisas särskilt till studievägledaren. Det har visat sig att 
ämnet tyska har en bra genomströmning, åtminstone när det gäller de studenter 
som varit på plats när kursen började - just i språkkurserna upplever vi att relativt 
många studenter söker sig ibland till kurser, men sen aldrigt dyker upp. Dessa 
studenter avslutar för det mesta också sina studier i planerad tid, med visst 
förbehåll för examensarbeten på tyska 3, där språkfärdighetsproblematiken blir 
kännbar.  
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Utifrån ovanstående beskrivning identifierar vi följande utvecklingsområden 
avseende måluppfyllelse för tyska vid LiU: 
 

● Utökad och diversifierad undervisning i språkfärdighet: Fler 
undervisningstimmar, utlandskurser, förstärkt användning av utländska 
föreläsare (Erasmus) och didaktisk förnyelse är sådant som skulle vara 
önskvärt. Redan nu finns det ett oregelbundet “tandemprojekt” med tyska 
studenter som läser svenska vid ett tyskt lärosäte, men detta samarbete är 
arbetsintensivt och det finns inget utrymme för detta arbete inom den 
vanliga timutläggningen för tyska 1 eller tyska 2. 

 
● Förstärkt vetenskaplig förankring: involvering av professorer/lektorer från 

forskarskolan i ämnets undervisning. Detta har provats i begränsad 
omfattning men med varierande framgång: det är svårt att införa sådana 
moment i ämnets kurser utan att dessa inslag blir poänggivande - och om 
det är poänggivande är det svårt att föra in det i vår kurs-/schema-
/tidsupplägg. Det vore dock eftersträvansvärt.  

 
● Utökat samarbete med andra lärosäten: det ömsesidiga samarbete som 

ämnet redan har leder till bättre kompetensutnyttjande vid båda inblandade 
lärosäten (i detta fall: Växjö-Linköping); i viss mån ger detta även 
besparingsmöjligheter. Vid ett möte med IT-avdelningen och IKT-studion 
kom det fram, att vår tekniska utrustning i dagsläget inte är 
tillfredsställande (möjligtvis blir det bättre 2019). En utökning av 
samarbetet för vt 2018 genomfördes inte pga dessa tekniska problem. Trots 
information från IT-avdelningen att utrustningen i dagsläget inte lämpar sig 
särskilt bra för live-föreläsningar fortsätter vi med vårt 
förläsningssamarbete med Växjö. Sammantaget kan man konstatera att det 
här finns en stor utvecklingspotential.   

 
Utvecklingsmöjligheter av övergripande karaktär: 
 

● De ökande administrativa och systemrelaterade kraven missgynnar 
möjligheten till kurser eller kursinlägg som är av mera experimentell 
karaktär. Vi noterar att kursutveckling idag måste ske ca 1,5-2 år i förväg 
och det är alltför lång tid för att kunna sjösätta nytänkande, flexibla och 
aktuella (test-)kurser som möjligtvis får ett bra efterfrågan av studenter. 
Här skulle det finnas en utvecklingsmöjlighet som måste tas upp på högre 
nivåer, så att det möjligtvis kunde skapas en “innovationsplattform” där det 
gav plats för innovationskurser som inte måste genomgå hela den formella 
och administrativa gången, utan kunde skapas i en förenklad process.  

 
● En annan utvecklingsmöjlighet vore en profilering av kurserna Tyska 1-3 

(exempelvis medier och professionell kommunikation). Syftet skulle vara att 
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göra kurserna mer attraktiva för presumtiva studenter, tydligare visa hur 
kunskaperna kan användas och skapa en närmare koppling till 
Forskningsmiljön språk och kultur och institutionens kandidatprogram 
Språk, litteratur och medier.   

 
● Man skulle också kunna diskutera om det vore lämpligt med en hel annan 

organisation av språkstudier framöver, liknande den man har i Finland, 
delvis i Tyskland och förmodligen också i en del andra länder: att separera 
“rena” språkkunskapsstudier från studier i språk-, litteratur- och 
kulturvetenskap. De vetenskapliga (och didaktiska) studierna skulle alltså 
finnas kvar med en vetenskaplig förankring i de olika delområdena, medan 
språkstudierna i olika språk kunde koncentreras till ett språkcentrum. För 
Linköping kunde det innebära en slut på den olyckliga uppdelningen i 
språkundervisning vid IEI och vid IKK, vilket varit en tydlig delorsak till de 
stora underskott som språkundervisningen idag har vid LiU. 

 
 
Slutligen vill vi framföra att verksamheten inom ämnet tyska är relativt sårbar. Vid 
ämnet finns endast två fast anställda lektorer, som båda har en stor del av sin tjänst 
utanför ämnet. Ämnet har ett allt mer kännbart behov av förstärkning, till stor del 
pga en adjungerad adjunkt, som vi hade hoppats kunde ta ett större ansvar inom 
ämnet i framtiden, nu lämnar LiU vid årsskiftet för att istället uteslutande arbeta 
med relativt välbetalda översättningsuppdrag, som vi inte kunde konkurrera med. 
Traditionellt sett består utlandsgermanistiken av tre delar: språkvetenskap, 
litteraturvetenskap och kulturkunskap (inkluderat politik och målspråksländernas 
historia). Att täcka in samtliga delar kompetensmässigt med endast två lektorer är 
minst sagt problematiskt. 
 
 

Aspekt: Utformning och genomförande 
 
Kurserna i ovanstående utbildning tillämpar inte några uttalade pedagogiska 
modeller men arbetar för att nå målen genom studentaktiva arbetssätt, 
grupparbeten, muntliga och skriftliga redovisningar samt diskussionsövningar. 
Dessa arbetssätt implicerar ett synsätt som gör gällande att kunskaper måste 
tillägnas genom aktivt lärande av studenterna själva. Som exempel kan nämnas att 
examinationen i kursen i realia på tyska 1 består av självständig inhämtning, 
bedömning och granskning av exempelvis tidningsartiklar och filmer som ska 
redovisas skriftligt och muntligt. 
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Den ojämförligt viktigaste utbildningsspecifika resursen är lärarnas egen 
kompetens. Därutöver har ämnet även tillgång till språklabbet, som används för 
undervisning i framför allt tyskt uttal och fonetik på tyska 1. Angående 
lärarkompetensen vore tid för forskning i tjänsten och kontinuerlig kontakt med 
tysktalande områden önskvärt för att på lång sikt säkerställa en uppdaterad 
vetenskaplig koppling i undervisningen. En annan tydlig utmaning är hur vi ska 
hålla undervisningsmaterialet i uttalsundervisningen ajour. 
 
Varje delkurs innehåller studentaktiva arbets- och examinationsmoment. Kraven 
för de moment är utförligt beskriven i studieanvisningar för varje 7,5 hp delkurs.  
 
Vi tror att det blir viktigt att framöver i större utsträckning använda sig av IKT-
resurser och metoder som bygger på dessa, exempelvis Blended Learning och 
Flipped classroom, i kurserna för att effektivisera inlärningen och även skapa större 
variation i undervisningen.  
 

Aspekt: Forskningsanknytning 
 
Den enskilt viktigaste vetenskapliga miljön av relevans för ämnet tyska är 
forskningsmiljön språk och kultur vid IKK. I denna forskningsmiljö och därtill 
knutna forskarskolan språk och kultur i Europa bedrivs forskning i litteratur-, 
kultur- och språkvetenskap. Forskningsmiljön tjänar som gemensam 
forskningsöverbyggnad för IKKs olika språkämnen. För tillfället finns inget nära 
samband mellan grundutbildningen i tyska och denna forskningsmiljös verksamhet. 
Detta beror delvis på att ämnet tyska har få studenter på högre nivåer som skulle 
kunna intressera sig för en forskarutbildning, delvis på att lärargruppen, såväl de 
två disputerade lektorerna som adjunkten, kommit att i huvudsak ägna sig åt 
undervisning i sin egen verksamhet. Forskningsmiljöns verksamhet är dock 
tillgänglig för tyskämnet, och vi ser att den nyligen genomförda omorganisationen 
på lite sikt möjligtvis kan leda till en tydligare koppling mellan ovannämnda 
forskning och grundutbildningen i tyska. 
  
Ämnet arbetar med att inarbeta så mycket nationell samt internationell forskning i 
kurserna som möjigt - bland annat genom ett Erasmus-samarbete som resulterat i 
en årligt återkommande workshop med en utländsk docent om 
informationssökning av vetenskaplig litteratur via nätet. Såväl i denna Workshop 
som i andra kurser, särskild på Tyska 2 och Tyska 3-nivån, är ett vetenskapligt 
förhållningssätt grundläggande för att kunna klara av examinationskraven - hit 
tillhör särskild källkritik och kritiskt bedömning av framförda argument. 
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På basis av ovanstående kan konstateras att det vore önskvärt att starkt förbättra 
kontakten mellan grundutbildningen och forskningsöverbyggnaden. Detta skulle 
exempelvis kunna göras genom inkludering av forskare verksamma vid 
forskarskolan även i grundutbildningen och inte minst genom att skapa tid för 
forskning för i grundutbildningen verksamma lärare. 
 

Aspekt: Lärarkompetens 
 
Nedanstående tabell visar verksamma lärare från och med januari 2018. 
 

Namn Anställning Akademisk 
grad 

Kompetensområde 

Per Simfors Lektor Fil. Dr. Språkvetenskap 

Wolfgang 
Schmidt 

Lektor Ped. Dr. Kultur-/Litteraturvetenskap och -
didaktik 

Jenny Ström 
Herold 
  

Lektor / LNU Fil. Dr. Språkvetenskap 

Stina-Karin 
Skillermark 

Doktorand i Svenska 
  

Master Litteraturvetenskap 

Sven 
Trojanowski 

Konsult/Humboldt- 
universitet Berlin 
  

Master IT/Internet 

Tysk 
språkassistent 
/student 

Ingen Masterstudent Tyska som främmande språk / 
Didaktik 

  
 
Kommentar 
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Tidigare lärare som undervisar i språkfärdighet slutar december 2017, vilket leder 
till ett eventuellt behov av nyrekrytering för att säkerställa tillräcklig tillgång på 
relevant kompetens. 
 
Övriga lärarresurser som idag är nödvändiga för utbildningen är de sk 
språkassistenterna, vilka utför 100 timmar undervisning i sal per termin inom 
ramen för sin praktik vid LiU. Då dessa inte egentligen är avlönade innebär detta att 
ämnet kan erbjuda studenterna betydligt flera timmar lärarledd undervisning än 
vad som annat varit fallet. 
 
Ämnet har relativt få studenter och därmed inte heller många lärare, vilket gör det 
svårt att komma upp i en kritisk massa som skulle gynna ämnets utveckling och 
stabilitet. I dagsläget är det i princip endast en tillsvidareanställd lärare som är 
engagerad i varje delkurs, vilket gör verksamheten särskilt sårbar för 
personalförändringar. Ämnet försöker kompensera för detta genom samarbete med 
andra lärosäten (Växjö, Stockholm och Mälardalen; Humboldt-universität i Berlin). 
I ljuset av detta är uppenbara utvecklingsområden ett fördjupat samarbete med den 
lokal forskningsmiljön och framför allt ett utvidgat nationellt och internationellt 
samarbete avseende kursutbud och undervisning. Då kunde vi förbättra 
möjligheterna att dela på lärarkompetens i specifika och gemensamma typer av 
kurser. 

Perspektiv: Arbetslivsperspektiv 
 
Även om tillgängliga medel är väldigt begränsade försöker ämnet att arbeta med å 
ena sidan en stark språk- och kulturvetenskaplig förankring och å andra sidan en 
tonvikt på aktiv kommunikationsförmåga i vardagen och i företagssammanhang. 
Det finns t.ex. en kurs som är direkt inriktad mot arbetslivet: Tyska för yrkeslivet. 
Kursen innehåller en fyra månaders praktik i Tyskland och förbereder väl för ett 
arbetsliv i Tyskland eller i Sverige med anknytning till tysktalande länder. I övrigt är 
denna koppling inte direkt. Dock vill vi mena att gedigna ämneskunskaper utgör en 
styrka när det gäller våra studenters anställbarhet. 
 
Lektorerna i tyska lutar sig främst mot sina professionella nätverk för att hålla sig 
ajour angående utbildningens användbarhet för arbetslivet. De sektorer som 
utbildningen försörjer är främst skolan och de delar av samhället som har 
anknytning till tysktalande länder och personer på något sätt, t.ex. turistnäringen 
och företag med export till Tyskland. 
 
Utvecklingsområden: utbildningen borde kunna utvecklas avsevärt genom att verka 
för mycket närmare kontakt med verksamheter i utbildningens målspråksländer, till 
exempel genom att anordna kompletta grundkurser i tyska i tysktalande delar av 
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Europa. Man kunde även skapa ett kursutbud som riktar sig mot studenter som 
redan befinner sig i något tysktalande land. 

Perspektiv: Studentperspektiv 
 
Arbetet med att studenterna ska ta en aktiv del i utvecklandet av utbildningen sker 
främst genom olika former av utvärdering av undervisningen. Ämnet tyska 
utvärderar samtliga kurser utifrån en särskild instruktion, som i korthet går ut på 
att studenterna först pratar ihop sig och därefter möter kursansvarig lärare och där 
framför synpunkter och diskuterar hur kursen kan utvecklas vidare (instruktion 
inlämnas på begäran). Förutom dessa kursvärderingsmöten finns även sk 
halvterminsavstämningar, där studenterna har möjlighet att ge synpunkter 
avseende arbetsbelastning, kursupplägg, progression, lärartillgänglighet osv. Då 
många kurser har mycket få studenter är det i praktiken också möjligt att mera 
kontinuerligt känna av hur studenterna upplever sin situation. 
 
Angående att utvärdera tyskans kurser i KURT är detta behäftat med vissa problem, 
som rör det ringa antalet studenter. Det faktum att det fn ej är möjligt att utvärdera 
två eller ibland tre kurskoder sammanslaget ställer till problem med anonymitet och 
utvärdering av vad som i praktiken är en enda undervisningsgrupp. 
 
Utvecklingsområden: avseende denna aspekt ser vi inga direkt behov av vidare 
utveckling, utan menar att nuvarande rutiner är klart tillfredsställande. Däremot 
önskar vi vidareutveckling av KURT så att detta verktyg bättre svarar mot våra 
specifika behov. 

Perspektiv: Jämställdhet 
 
Tyskans samtliga utbildningar arbetar med jämställdhet på så sätt att lärarna är 
medvetna om jämställdhetsaspekter. Vidare vill vi framhäva att undervisning i 
språkfärdighet, kultur och litteratur är uppenbara arenor för en fördjupad 
diskussion om genusaspekter, exempelvis vid diskussion av genusmärkta 
substantiv, föräldrars förutsättningar i tysktalande länder jämfört med Sverige och 
förutsättningar för olika grupper såsom dessa beskrivs i skönlitteratur. Avseende 
vilka som läser tyska, är de flesta studenter som läser tyska vid LiU kvinnor, liksom 
övriga språkämnen. Vid val av kurslitteratur tas regelmässigt hänsyn till 
genusaspekter. Slutligen vill vi nämna att samtliga kursplaner vid IKK innehåller 
sedan många år tillbaka en formulering som anger att “kursen bedrivs på ett sådant 
sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och 
utvecklas”. 
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Utvecklingsområden: avseende vilka författare som fn läses och diskuteras vid 
litteraturseminarier i tyska kan man ytterligare verka för inkluderande av flera 
kvinnliga författare. Ämnet kunde arbete med att få flera män till utbildningen, men 
i dagsläget är det oklart hur det skulle gå till. 
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