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Sammanfattning 
 
Under 1990-talet ställdes undervisningen i främmande språk på Svenska handelshögskolan 
(Hanken) inför helt nya villkor och utmaningar. Orsakerna till det här var den ökande 
globaliseringen och de krav som den ställer på företagen. Dessutom har den moderna 
informationstekniken medfört att kommunikationsformerna har förändrats. Som en följd av 
det här reviderade tyska avdelningen kursprogrammet i tyska. Avsikten var att 
innehållsmässigt och metodiskt förnya hela kursprogrammet. 
 
Målet var att skapa ett tidsenligt och klart strukturerat kursprogram i tyska för 
ekonomistuderande. Med förankring i de senaste forskningsrönen i den tillämpade 
lingvistiken på områdena läsförståelse, hörförståelse, muntlig och skriftlig fackkommuni-
kation samt interkulturell affärskommunikation har tyska avdelningen skapat ett nytt 
instrument för inlärning av tyska som genomgående tar hänsyn till målgruppens (dvs. 
ekonomistuderandes) behov. 
 
Avdelningen har i och med detta arbete skapat en tydlig profil där fokus ligger på 
fackkommunikativ kompetens och interkulturell affärskommunikation. Det material som 
tyska avdelningen har utvecklat för undervisning och inlärning utgår till stora delar från 
egen forskning. Hela kursmaterialet har samtidigt anpassats till den gemensamma 
europeiska referensramen för språk (CEFR). Tack vare detta utvecklingsarbete har 
avdelningen idag ett kursprogram som är klart strukturerat och som har en tydlig 
progression.  
 
I den här rapporten dokumenterar vi hela projektet. Vi inleder med en allmän beskrivning 
av kurserna i tyska på Hanken och en översikt över det nya kursprogrammet samt dess 
koppling till den europeiska referensramen. Sedan följer en redogörelse för några av 
delprojekten och den forskning som gjorts inom ramen för dem: ekonomiska bastexter, 
affärsbrev, interkulturella teman, muntlig affärskommunikation, förberedelsekurs för 
studier utomlands och tysk handelsrätt. Till sist presenterar vi metoderna för utvärderingen 
och kvalitetssäkringen av kurserna i tyska. 
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FÖRORD 
 
 
 
I början av 1990-talet ställdes undervisningen i främmande språk på Svenska handels-
högskolan (Hanken) inför helt nya villkor och utmaningar. Orsakerna till det här var den 
ökande globaliseringen i den internationella handeln och de krav som den ställer på 
företagen. Dessutom har den moderna informationstekniken medfört att kommunikations-
formerna har förändrats. De traditionella läroböckerna och inlärningsmetoderna kunde helt 
klart inte svara mot dessa behov. 
 
I mitten av 1990-talet inledde tyska avdelningen på Hanken ett omfattande utvecklings-
arbete med avsikten att innehållsmässigt och metodiskt förnya hela kursprogrammet i tyska. 
Målet var att skapa ett tidsenligt och klart strukturerat kursprogram i tyska för ekonomi-
studerande. Det nya kursprogrammet omfattar nivåerna A2 till C1 enligt den gemensamma 
europeiska referensramen för främmande språk (CEFR). Med förankring i de senaste 
forskningsrönen i den tillämpade lingvistiken på områdena läsförståelse, hörförståelse, 
muntlig och skriftlig fackkommunikation samt det relativt nya området interkulturell affärs-
kommunikation har tyska avdelningen skapat ett nytt instrument för inlärning av tyska som 
genomgående tar hänsyn till målgruppens (dvs. ekonomistuderandes) behov. På läro-
medelsmarknaden har det hittills inte funnits något färdigt läromedel som omfattar alla de 
olika kommunikativa färdigheter som ekonomer behöver i sina studier och sitt yrkesliv. 
 
Hela projektet nådde två viktiga mål under åren 2005 och 2006. För det första anpassade 
avdelningen allt material och alla kurser samt hela kursprogrammet till det förändrade 
examenssystemet (den s.k. Bologna-processen). För det andra utvecklades det nya kurs-
programmet enligt den europeiska referensramen (CEFR). År 2006 utarbetade Institutionen 
för språk och kommunikation dessutom en egen CEFR-profil som fokuserar på de speciella 
krav som gäller för ekonomer i både studier och yrkesliv. Studierna i tyska på Hanken har 
därmed fått en profil som kännetecknas av en klar struktur och en tydlig progression i kurs-
programmet. Den möjliggör även en jämförelse med andra program och säkrar kvaliteten. 
 
Samtliga lektorer på tyska avdelningen har under åren 1997 till 2006 deltagit i arbetet i 
form av olika delprojekt: Märta Båsk, Åsa Forsman, Uta Müntzel (–2004), Rolf Roden-
beck, Simone Walter samt alla innehavare av det s.k. DAAD-lektoratet på Hanken, dvs. 
Joachim Schlabach (1993–1997), Ingo Heyse (1997–2002) och Margit Breckle (2002–). 
Projektet har resulterat i ett helt nytt material, som finns dels i form av kompendier eller 
läroböcker, dels i form av online-material eller Blended Learning-kurser. Materialet 
används på alla kurser i tyska på Hanken, såväl i Helsingfors som i Vasa. 
 
Som anställda vid Institutionen för språk och kommunikation har lektorerna på tyska 
avdelningen alltid engagerat sig i det uppdrag som en vetenskaplig högskola har: Under-
visningen bör alltid beakta den senaste utvecklingen i ämnet och den specifika didaktik som 
gäller för inlärning av främmande språk på högskolenivå. För att uppnå detta deltar 
lektorerna regelbundet i fortbildning, och avdelningen arrangerar också själv en fort-
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bildning för lärare i tyska (DaF-Tag). För lärarna är det lika självklart att aktivt delta i 
nationella och internationella konferenser och seminarier som att forska och att utveckla 
och publicera läromedel för språkundervisning på högskolenivå. Med över 40 publikationer 
under åren 1990 till 2006, däribland en doktorsavhandling, en licentiatavhandling och en 
lärobok som har publicerats i flera länder, har tyska avdelningen under de senaste tio åren 
på ett avgörande sätt bidragit till att höja den vetenskapliga profilen på Institutionen för 
språk och kommunikation.  
 
Tyska avdelningens arbete för att skapa tidsenlig språkundervisning som inriktar sig på 
studier och yrkesliv tas väl emot av studenterna på Hanken: trots att engelska dominerar 
både som vetenskapsspråk och handelsspråk är intresset för tyska fortfarande stort. Räknat i 
genomförda studieprestationer är tyskan näst efter engelskan det viktigaste främmande 
språket på Hanken.  
 
I den här rapporten dokumenterar vi det projekt som genomförts under det senaste 
decenniet. Vi inleder med en allmän beskrivning av kurserna i tyska på Hanken och en 
översikt över det nya kursprogrammet samt dess koppling till den europeiska referens-
ramen. Sedan följer en redogörelse för några av delprojekten och den forskning som gjorts 
inom ramen för dem. De olika delprojekten utvärderas dels genom testning, dels genom 
utvärderingar som studenterna fyller i. Metoderna för och resultaten av några viktiga test 
presenteras i den sista artikeln. 
 
Delprojekten och en del av de publikationer som projekten resulterat i har till största delen 
finansierats med hjälp av bidrag från Undervisningsministeriet och med olika stipendier ur 
Elisabeth Schusters stipendiefond, som är en av Hankens egna fonder. 
 
Denna publikation tillägnas Elisabeth Schuster. 
 

Helsingfors och Vasa i maj 2007 
 

Margit Breckle 
Märta Båsk 

Rolf Rodenbeck 
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Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profilering av kursprogrammet i tyska vid 
Svenska handelshögskolan (Hanken) 
 
Märta Båsk 
Rolf Rodenbeck 
 
 
1. Inledning 
 
I november 2005 presenterade EU-kommissionen en ny ramstrategi för främjande av 
flerspråkighet inom EU. Kommissionen talar starkt för främjandet av flerspråkighet bland 
studerande och personal inom den högre utbildningen och för en starkare satsning på fler-
språkighet och interkulturella studier (EU-kommissionen 2005, 6–7). 
 
Nästan samtidigt avslutade tyska avdelningen på Svenska handelshögskolan (Hanken) en 
process som tagit drygt tio år. Under denna process reviderades hela kursprogrammet i 
tyska. Avdelningen skapade i och med detta arbete en tydlig profil där fokus ligger på 
fackkommunikativ kompetens och interkulturell affärskommunikation. Hela kursmaterialet 
anpassades samtidigt till den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR). 
Tack vare detta utvecklingsarbete har avdelningen idag ett kursprogram som är klart 
strukturerat och som har en tydlig progression.  
 
I den här artikeln presenteras det nya kursprogrammet samt de viktigaste bakgrunds-
faktorerna. Först redogör vi för ramvillkoren (tyskans ställning i EU och i Finland, behovet 
av tyska kunskaper i näringslivet samt tyskan på Hanken). Därefter beskriver vi de 
viktigaste målen för utvecklingen av kursprogrammet. Artikeln avslutas med en 
redogörelse för arbetet med att anpassa kurserna till CEFR och en översikt över hela 
kursprogrammet. 
 
 
2. Ramvillkor för kursprogrammet i tyska 
 
2.1 Tyskans ställning i EU och i Finland 
 
I Europa har cirka 100 miljoner tyska som modersmål och tyska är med en andel på 18 % 
(Schweiz inte medräknat) det vanligaste modersmålet bland alla EU-medborgare. Näst 
vanligast är engelska och italienska (13 % vardera) följt av franska (12 %). När det gäller 
kunskaper i främmande språk bland medborgarna i EU ligger tyskan på en klar andra plats 
med en andel på 30 %. Engelska innehar första plats med 47 % och franska tredje med 
23 % (EU-kommissionen 2005, 15). 
 
I Finland har tyskan lyckats behålla sin position som det näst viktigaste främmande språket 
efter att på 1960-talet ha förlorat sin ledande ställning till engelskan (Jäntti 2001, 34). Idag 
uppger 17 % av finländarna att de behärskar tyska så pass bra att de kan delta i ett samtal 
(European Commission 2005, 4). 
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I finländska skolor är engelska det populäraste språket när det gäller valet av främmande 
språk, nästan 100 % av eleverna väljer engelska som sitt första främmande språk på alla 
nivåer. På gymnasiet är valet av främmande språk mera mångsidigt. År 2005 genomförde 
10,3 % av alla elever i gymnasiet tyska som s.k. A-språk (motsvarande siffror för engelska 
99,4 %, franska 2,3 % och ryska 0,7 %). För det andra eller tredje främmande språket (s.k. 
B2- och B3-språk) ser bilden ut på följande sätt: tyska 17,7 %, franska 10,0 %, spanska 
3,6 %, ryska 1,7 %, italienska 1,0 % och engelska 0,1 % (Utbildningsstyrelsen 2006, 51f.). 
 
På högskolenivå ges utbildning i germansk filologi vid åtta universitet i Finland. Den 
traditionella utbildningen och forskningen har under de senaste åren kompletterats med nya 
områden inom lingvistiken och närbesläktade discipliner. Medan fackspråksforskningen 
alltid har haft en viktig ställning i Finland har områden som interkulturell kommunikation 
och affärskommunikation starkt bidragit till en modernisering av utbildningen i tyska vid 
de finländska högskolorna och universiteten (se Jäntti 2001, Reuter & Piitulainen 2003 och 
Reuter 2006). Tyska som främmande språk (DaF) undervisas dessutom på alla språkcenter 
vid de finländska högskolorna. Högskolorna har länge haft ett intensivt samarbete med de 
tyska forskningsinstituten Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) och Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG). Samarbetet bedrivs bl.a. i form av forskningsutbyte 
och genom stipendieprogram och lektorsprogram. 
 
De starka språkliga och kulturella banden samt de ekonomiska bindningarna mellan Fin-
land och Tyskland upprätthålls också av organisationer som Goethe-institutet, Tysk-finska 
handelskammaren samt Tyska biblioteket och Tyska skolan i Helsingfors. 
 
 
2.2 Tyskans betydelse för det finländska näringslivet 
 
Statistiken över ett lands utrikeshandel ger viktig information om betydelsen av kunskaper i 
främmade språk i näringslivet. Tyskland har i cirka 20 år varit Finlands viktigaste handels-
partner. Enligt Tullstyrelsens statistik uppgick handeln mellan Finland och Tyskland år 
2006 till ett värde av sammanlagt 14,5 miljarder euro. Av Finlands export gick 11,3 % till 
Tyskland och för importen var andelen ännu högre, dvs. 13,9 %. Då även Schweiz och 
Österrike räknas med är den andel av utrikeshandeln som bedrivs med länder där tyska talas 
som modersmål nästan 15 % (Deutsch-Finnischer Handel 2007, 9). 
 
Förutom utrikeshandeln är också direktinvesteringarna av betydelse för behovet av 
främmande språk. Trots att den här statistiken är betydligt mera osäker än handels-
statistiken (på grund av stora enskilda investeringar) visar den ändå klart att Tyskland 
placerar sig bland de fem första länderna både när det gäller ursprung och mål för 
finländska direktinvesteringar. Det sammanlagda värdet på direktinvesteringarna i den tysk-
finska handeln uppgick år 2005 till cirka 7,3 miljarder euro (Deutsch-Finnischer Handel 
2006, 14). 
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Alla relevanta studier som gjort under de senaste tio åren visar att tyska näst efter engelska 
är det viktigaste främmande språket för det finländska näringslivet och att det också 
kommer att förbli så inom den närmaste framtiden (Müntzel & Tiittula 1995; Huhta 1999; 
Minkkinen & Reuter 2001; Vandermeeren 2002). I en internationell jämförande studie 
angav 73 % av de finländska företag som deltog i undersökningen att de har regelbundna 
affärskontakter med tyska företag. Endast 5 % av företagen uppgav att de inte har någon 
som helst affärskontakt med Tyskland (Vandermeeren 2002, 219). I en undersökning som 
gjordes vid Tammerfors universitet uppgav 56 % av de deltagande företagen i Birkaland att 
de i den skriftliga kommunikationen med tyskspråkiga länder ofta eller nästan alltid 
använder tyska (Minkkinen & Reuter 2001, 54). I den muntliga kommunikationen (telefon, 
förhandlingar osv.) är andelen mellan 45 och 51 % (Minkkinen & Reuter 2001, 61). 
 
Mot den här bakgrunden är det inte förvånande att kunskaper i främmande språk spelar en 
stor roll både vid valet av personal och vid utbildningen av anställda i finländska företag. 
Kunskaper i tyska ligger då på en tydlig andra plats efter engelska. I en enkät som Finlands 
Näringsliv (EK) gjorde i finländska företag om behovet av utbildning och rekrytering av 
nya medarbetare frågades bl.a. om betydelsen av språkkunskaper. På frågan vilka 
främmande språk som är speciellt viktiga uppgav över 80 % av de företag som deltog i 
enkäten engelska, cirka 40 % svarade tyska och ryska, medan cirka 20 % angav franska och 
cirka 12–14 % spanska, italienska och kinesiska (Finlands Näringsliv 2005, 29). 
 
De företag som behärskar kundens språk har en stor konkurrensfördel i affärskontakter. 
Den här fördelen kommer dock att bli allt mindre ju sämre kunskaperna i tyska är. En 
aktuell undersökning som organisationen CILT (The National Centre for Languages, Stor-
britannien) gjort på uppdrag av EU-kommissionen visar att europeiska företag varje år går 
miste om tusentals affärer och avtal på grund av bristande språkkunskaper (CILT 2006, 5). 
Också från finländskt näringsliv kommer redan tydliga signaler på att det alltför ensidigt 
satsats på engelska när det gäller inlärning av främmande språk. Att skapa och upprätthålla 
långa och förtroendeingivande affärskontakter kräver goda kunskaper om både språk och 
kultur i det land som företaget har kontakt med (Finlands Näringsliv 2005, 30). Att 
behärska kundens språk ger både konkurrensfördelar i den internationella handeln och 
tillgång till nya marknader. Även vid internationella företagsköp spelar kunskaper i landets 
språk en avgörande roll för att samarbete och fusioner skall lyckas. Detta betonas speciellt 
av Martin Granholm, tidigare vd för UPM-Kymmene Abp (Granholm 2001, 47). 
 
De önskemål och krav som det finländska näringslivet framför stämmer också helt överens 
med EU-kommissionens strategi för främjande av flerspråkighet. Kommissionen betonar 
starkt vikten av goda språkkunskaper för EU-ekonomins konkurrenskraft. Den varnar för 
att europeiska företag går miste om kunder eftersom de inte kan kundernas språk (EU-
kommissionen 2005, 8). Kommissionen kräver att "ett klimat där alla språk kan komma till 
fullt uttryck samt där undervisning och inlärning av olika språk kan frodas" ska främjas 
(EU-kommissionen 2005, 3). Kommissionens mål på lång sikt är att alla medborgare utöver 
sitt modersmål ska ha praktiska färdigheter i minst två språk (EU-kommissionen 2005, 4). 
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2.3 Tyska på Hanken 
 
Tyska har alltid varit ett viktigt språk på Hanken. Detta syns både i studenternas val av 
språk och när det gäller personalen och undervisningsmaterialet.  
 
Enligt den examensstadga som trädde i kraft hösten 2005 krävs 180 studiepoäng för 
ekonomie kandidatexamen och 120 studiepoäng för ekonomie magisterexamen (Svenska 
handelshögskolans studiebyrå 2006, 25). För ekonomie kandidatexamen krävs minst 24 
studiepoäng i de obligatoriska språkstudierna, av vilka 6+6 studiepoäng i de inhemska 
språken (svenska och finska) samt minst 6+6 studiepoäng i två olika främmande språk 
(engelska, tyska, franska, spanska, ryska). På Hanken i Vasa erbjuds endast engelska och 
tyska som främmande språk. Förutom de obligatoriska språkstudierna kan studenterna 
också välja språk inom ramen för de fritt valbara studierna som omfattar högst 34 
studiepoäng. Språk kan läsas som biämne och för det krävs minst 26 studiepoäng i ett 
språk. För ekonomie magisterexamen krävs språkstudier som omfattar minst 6 studiepoäng. 
Dessutom kan studenterna också välja språk inom ramen för de fritt valbara studierna, 
högst 24 studiepoäng.  
 
Sedan mitten av 1990-talet har antalet studerande i tyska varit på en konstant hög nivå. 
Under studieåret 2006–2007 uppgår antalet studerande som valt tyska som obligatoriskt 
främmande språk på Hanken i Helsingfors till 24,5 % (motsvarande siffra för studieåret 
2005–2006: 23,1 %). Antalet studenter som valt engelska under studieåret 2006–2007 är 
44,9 % (2005–2006: 41,5 %). För franska är motsvarande siffror 16,4 % (2005–2006: 
14,7 %), för spanska 9,1 % (2005–2006: 13,9 %) och för ryska 5,1 % (2005–2006: 6,8 %). 
I Vasa där studenterna endast kan välja engelska och tyska som obligatoriska främmande 
språk är siffrorna för studieåret 2006–2007 följande: engelska 50,4 % (2005–2006: 52,8 %) 
och tyska 49,6 % (2005–2006: 47,2 %) (Strandell 2006). 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att näst efter engelska är tyska det viktigaste 
främmande språket på Hanken. Att tyska är viktigt på Hanken kommer också fram i den 
SeFe-undersökning (Sefe = Suomen ekonomit – Finlands ekonomer) som gjordes år 2005. 
Den visar att bland de studenter som utexaminerade från Hanken i Vasa år 2004 var tyska 
ett av de viktigaste biämnena (Sefe 2005).  
 
Tyskan ställning syns också i antalet genomförda studieprestationer. De studieprestationer 
som under åren 2003–2005 mättes i antalet studieveckor1 var i genomsnitt följande 
(Institutionen för språk och kommunikation 2006):  
 
Engelska 2203 studieveckor 
Tyska  2040 studieveckor 
Spanska 931 studieveckor 
Franska 827 studieveckor 
Ryska 171 studieveckor 

                                                
1 1 studievecka motsvarar 1,5 ECTS. 
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Vid en jämförelse av antalet studieprestationer i tyska och antalet studerande som väljer 
ämnet som obligatoriskt eller frivilligt språk framgår det klart att kurserna i tyska är mycket 
populära som frivilligt ämne. Det är även tydligt att det tyska kursprogrammet tas väl emot 
av studenterna (se också artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: Kvalitetssäkring – 
utvärdering – benchmarking i denna publikation, 162). 
 
Många studenter utnyttjar möjligheten att åka som utbytesstuderande till ett tyskspråkigt 
universitet. År 2006 åkte 16 studerande (av totalt 74 som åkte utomlands för utbytesstudier) 
till ett tyskt, österrikiskt eller schweiziskt universitet för att studera en termin eller ett år där 
(Lilius 2007). 
 
Antalet tjänster på tyska avdelningen vid Institutionen för språk och kommunikation har 
hittills kunnat fylla de kvantitativa och kvalitativa behov som ställs på kursutbud och 
undervisning. Under studieåret 2006–2007 hade avdelningen 3 lektorstjänster i Helsingfors 
(inklusive ett s.k. DAAD-lektorat) och 1,65 lektorat i Vasa. Från och med studieåret 2007–
2008 stryks DAAD-lektoratet på grund av ett flerårigt sparprogram vilket innebär att 
kursutbudet antagligen inte längre kan motsvara studenternas behov. 
 
Tyska avdelningen förfogar idag över ett bibliotek som omfattar cirka 3000 titlar (framför 
allt facklitteratur, uppslagsverk, läroböcker och audiovisuellt undervisningsmaterial). Dess-
utom har avdelningen ett ovanligt omfattande referens- och arbetsbibliotek. Men eftersom 
det mesta av bibliotekets innehåll är en del av DAAD-lektorns s.k. handbibliotek och 
därmed bundet till DAAD-lektoratet är det osäkert om avdelningen kan upprätthålla eller 
vidareutveckla biblioteket i framtiden. 
 
 
3. Utveckling av kursprogrammet i tyska: bakgrundsfaktorer och mål  
 
Tyskt fackspråk har alltid haft en viktig ställning i kursprogrammet i tyska på Hanken. 
Detta gäller alla nivåer, även om graden av specialisering ökar både språkligt och fackligt 
för varje nivå (se Rodenbeck 1993). 
 
Efter att boken Handbuch des Fachsprachenunterrichts (Buhlmann & Fearns 1987) utkom 
rådde det i nästan ett decennium långtgående konsensus i den tyskspråkiga didaktiska 
diskussionen om vilket det överordnade målet för undervisningen i främmande fackspråk 
bör vara. "Sprachliche Handlungsfähigkeit im Fach" (språklig handlingsförmåga inom ett 
ämnesområde) (Buhlmann & Fearns 1987, 9) var den formel enligt vilken man kunde ange 
målet för nästan alla kurser i ett främmande fackspråk. Detta gällde också för den innehålls-
mässiga och metodiskt-didaktiska inriktningen i tyska kurserna på Hanken. 
 
Målet språklig handlingsförmåga på ett ämnesområde gäller i princip ännu idag på 
Hanken. Under årens lopp har det dock differentierats och utvidgats med nya perspektiv 
som har tillkommit som en följd av den fackvetenskapliga och didaktiska diskussionen. 
Utgående från kravet på en starkare betoning av den muntliga fackkommunikationen och 
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fokusering på den interkulturella dimensionen i kommunikationen på ett främmande språk 
samt inte minst tack vare de möjligheter som den moderna informations- och kommunika-
tionsteknologin medfört har tyska avdelningen först testat nytt material (ofta producerat av 
lektorerna på avdelningen), därefter förnyat enskilda delar av kurser och slutligen reviderat 
hela kurser fullständigt. 
 
Det kursprogram i tyska som finns på Hanken idag är mycket differentierat och består av 
många olika delar. Det kännetecknas dock i sin helhet av fyra olika mål som samtidigt kan 
ses som bakgrundsfaktorer till arbetet med att bygga upp kurserna. Målen som beskrivs 
kort i följande kapitel är följande: 
 

– fackkommunikativ kompetens som ledande mål 
– språk- och innehållsintegrerad inlärning 
– interkulturell kompetens 
– inlärningsstrategier och autonom inlärning 

 
 
3.1 Fackkommunikativ kompetens som ledande mål 
 
Betydelsen av fackkommunikation som en väsentlig komponent i all yrkesmässig verk-
samhet kan knappast underskattas när det gäller den professionella kompetensen i dagens 
arbetsliv och på olika verksamhetsområden. Kognitionsvetenskapen har visat att de kogni-
tiva processer som sker i samband med yrkesmässig verksamhet är kopplade till kommuni-
kation. De här processerna är de viktigaste bidragande faktorerna till den fackliga 
kommunikationen (se Hillert 1990). I all yrkesmässig utbildning och fortbildning, och 
således också i utbildningen i främmande fackspråk, bör därför uppnående av fack-
kommunikativ kompetens stå i centrum. Med fackkommunikativ kompetens avses en 
persons förmåga att producera och förstå facktexter som interkulturellt, socialt, situationellt 
och funktionellt bestämda, logiskt indelade, semantiskt strukturerade samt lineärt och 
hierarktiskt organiserade språkliga enheter (Baumann 2000, 159). 
 
Fackkommunikativ kompetens uppnås (kort uttryckt) genom lösningen av uppgifter och 
övningar som tränar både förståelsen och produktionen av skriftliga och muntliga 
facktexter såväl i deras språkliga som också i deras kommunikativa och sociala funktioner. 
Målet för den fackspråkliga utbildningen bör enligt Baumann (2000, 158) vara att förmedla 
förmågan att producera och förstå facktexter utgående från fackspråksspecifika färdigheter 
(läsa, höra, tala, skriva, översätta) och därmed möjliggöra utvecklingen av fack-
kommunikativ kompetens. Detta betyder naturligtvis att lärarna har en mycket viktig 
uppgift när det gäller att välja texter, att göra och formulera uppgifter samt att strukturera 
övningar och planera hela kursavsnitt (se Blei 2002). 
 
De facktexter som förekommer på språkkurserna på Hanken är naturligtvis olika former av 
ekonomiska texter, dvs. fokus läggs på att förstå och producera facktexter på det 
ekonomiska området och på dess olika delområden. Kurserna på CEFR-nivåerna A2–B1 
omfattar ekonomiska texter med en relativt liten specialisering medan kurserna på de högre 
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nivåerna B2–C1 behandlar facktexter på olika specialområden (t.ex. marknadsföring, 
redovisning, finansiering, handelsrätt) med en till vissa delar hög specialisering (se t.ex. 
artiklarna Ekonomiska bastexter och Tysk handelsrätt i denna publikation, 116ff. och 
152ff.). 
 
 
3.2 Språk- och innehållsintegrerad inlärning 
 
För att studenterna ska uppnå fackkommunikativ kompetens är integrering av språk och 
innehåll en viktig del av kursprogrammet i tyska. Kunskaper om ekonomi, samhälle och 
kultur förmedlas på tyska i form av en integrerad fackspråksundervisning. Därmed erhåller 
studenterna dessutom ett metodiskt instrument som de kan använda både i sina studier och i 
sitt kommande yrkesliv. Detta gäller både den muntliga och den skriftliga kommuni-
kationen. Inriktningen på professionella språkanvändningssituationer i undervisningen 
(även kallad handlingsorientering, se t.ex. Lenske et al. 1999) styr planeringen av ämne, 
situation, målgrupp och tidsindelning samt också genomförande av och reflektion över hela 
inlärningsprocessen. 
 
Funk (1992, 7) särskiljer tre olika nivåer för den fackdidaktiska analysen av fackspråks-
undervisningen i ett främmande språk: innehåll, språk och strategi. Utgående från dessa tre 
nivåer har tyska avdelningen planerat kursprogrammet i tyska. 
 
Innehåll 
Innehållet i kursprogrammet täcker i stort sett följande sakområden: 
 

– de tyskspråkiga länderna: historia, samhälle, politik, geografi, vardagsliv och kultur 
– nationalekonomi: bl.a. ekonomisk struktur, ekonomisk geografi, branscher, konjunk-

tur, utrikeshandel 
– företagsekonomi: bl.a. företagsformer, företagsorganisation, företagsledning, 

marknadsföring, redovisning 
– specialområden inom ekonomi: bl.a. handelsrätt och bokslutsterminologi 
– affärskommunikation: bl.a. mottagarspecifik textproduktion, presentationer, argu-

mentation, förhandlingsstil, icke-verbal kommunikation 
 
Där det finns beröringspunkter behandlas innehållen ofta kontrastivt (i jämförelse med 
Finland) och dessutom interkulturellt (se nedan 3.3).  
 
Språk 
I enlighet med inriktning och tyngdpunkt i de olika kurserna behandlas innehållet i 
samband med de olika färdigheterna läsförståelse, hörförståelse, skrivning och tal. 
Inlärningen av terminologin understöds i regel av svensk-tyska ordlistor och språkövningar. 
Grammatiken behandlas explicit endast på nivåerna A1–B1. I övrigt ingår endast text-
baserade övningar där olika grammatiska strukturer är integrerade och ibland tränas 
speciellt. Reflektion över språket (och därmed också grammatiken) har en stor betydelse för 
inlärningen av fackterminologin. Enligt Funk (1992, 9) innebär den bästa förberedelsen för 
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de språkliga kraven i ett yrke att studenterna lär sig tekniker med vilka de självständigt kan 
förstå, lära sig och upprätthålla sitt nya ordförråd. Likaså bör de få träning i att använda 
nödvändiga hjälpmedel. Så kallade Redemittel (= färdiga fraser) används på alla kurser för 
att stöda inlärningen och hjälpa studenterna att strukturera och organisera egna texter och 
att öva in vanliga uttryck. 
 
Strategi 
Övningsmetodiken och de krav som ställs i form av skriftliga och muntliga prov är mycket 
nära anknutna till studie- och yrkesrelevanta kommunikationssituationer såsom affärsbrev, 
skriftlig och muntlig presentation av översikter och tabeller, presentationer av företag och 
produkter, referat, diskussioner, simulering av vardagliga situationer eller affärsförhand-
lingar (se de olika bidragen i denna publikation). Genom att studenterna på det här sättet får 
använda olika former av arbetssätt och inlärningsteknik skaffar de sig den strategiska 
kompetens som idag är en del av den generella nyckelkompetensen i arbetslivet.  
 
 
3.3 Interkulturell kompetens 
 
Betydelsen av interkulturell kompetens som utgångspunkt för en framgångsrik affärs-
verksamhet betonas allt starkare i forskningen (se t.ex. Bolten 2001). I början av 1980-talet 
etablerade sig forskningsområdet interkulturell kommunikation i den moderna språk-
vetenskapen. I takt med att ekonomin har internationaliserats har det här begreppet blivit 
allt viktigare även för företag som är globalt aktiva. Redan år 1987 konstaterade Robert 
Picht (1987, 5): I dagens allt hårdare internationella konkurrens kan endast den vara ekono-
miskt framgångsrik som förmår uppfatta kultur och känslor hos kunder, partner och 
konkurrenter och lyckas jämka samman dessa med sina egna intressen. 
 
Med hänvisning till Bruck (1994, 23) förstår vi med interkulturell kommunikation alla 
relationer där de inblandade inte endast handlar utgående från sina egna koder, konven-
tioner, inställningar och förhållningssätt utan där de också uppfattar andra koder, kon-
ventioner, inställningar och kunskaper om förhållningssätt i vardagen. 
 
I undervisningen i främmande språk kan interkulturell kompetens definieras som förmågan 
och färdigheten hos dem som lär sig ett främmande språk att förstå skillnaderna mellan den 
egna kulturen och målspråkets kultur, att upptäcka dessa skillnader i konkreta situationer 
och att kunna utveckla strategier för att bemöta den andra kulturens seder och bruk 
empatiskt (Volkmann 2002, 12). Att utveckla och träna denna färdighet är en viktig del av 
det nya kursprogrammet i tyska och detta finns antingen explicit eller implicit med i 
målbeskrivningarna för samtliga kurser. 
 
På tyska avdelningen har man sedan några år tillbaka forskat på detta område och år 2004 
presenterade lektor Margit Breckle sin doktorsavhandling på temat interkulturell affärs-
kommunikation (Breckle 2004). Margit Breckle har gjort kursmaterial utgående från sin 
forskning och tyska avdelningen erbjuder idag en specialkurs på CEFR-nivån B2 (se 
artikeln Interkulturella teman i denna publikation, 127ff.). I kursen Förberedelsekurs för 
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utbytesstudier finns även starka kulturella inslag (se motsvarande artikel i denna 
publikation, 145ff.). Kursen förbereder studenterna för en utbytestermin eller ett helt år på 
ett tyskspråkigt universitet. 
 
 
3.4 Inlärningsstrategier och autonom inlärning 
 
Inom främmandespråksdidaktiken har man under det senaste decenniet forskat allt mera i 
inlärningsstrategier och självstyrd inlärning. Forskningen har då främst koncentrerats på 
vilka strategier en inlärare använder för att planera och styra sin inlärning och att utvärdera 
den. Dessutom frågar man sig hur didaktiken ska kunna nyttja sådana strategier för att 
främja den individuella inlärarens självständighet i inlärningsprocessen (se Tönshoff 2003). 
Det är knappast en slump att den här utvecklingen sammanfaller med de tekniska möjlig-
heter som de s.k. nya medierna erbjuder i form av både mjukvara och interaktiva 
inlärningsmiljöer. 
 
Självstyrd inlärning hänger mycket nära ihop med skapandet av undervisningsmaterial, dvs. 
materialet bör vara planerat så att det innehåller alla nödvändiga anvisningar och 
beslutsprocesser för att det ska kunna bearbetas utan lärare (Wolff 2003, 321). I det här 
sammanhanget har begreppet autonom inlärning utvecklats. Termen betecknar de former 
av inlärning där läraren bemödar sig om att inbegripa inlärarna i de processer som är nöd-
vändiga för en framgångsrik inlärning och att ge dem allt mera ansvar för sin egen inlärning 
(Wolff 2003, 321).  
 
Tyska avdelningen har utvecklat det nya kursprogrammet i enlighet med teorin om auto-
nom inlärning. Den pedagogiska ansats som ligger till grund är att varje student är en 
självständig individ som lär sig på sitt eget sätt och har ett eget ansvar för sin inlärning (se 
t.ex. Tornberg 2001, 57-72). Olika inslag av självstyrd inlärning erbjuds som en integrerad 
del av undervisningen och många olika former av undervisning används samtidigt. Som 
stöd för och tillägg till det material som finns i form av kompendier ingår i många kurser 
dessutom webbaserade övningar som i regel är försedda med möjlighet till självkontroll. 
Dessa övningar ger kursdeltagarna möjlighet att öva individuellt när de själva önskar, 
oberoende av tid och rum. Det finns ytterligare kurser i form av s.k. Blended Learning 
(= delvis virtuell kurs) i inlärningsmiljön WebCT. 
 
 
4. Utveckling av kursprogrammet i enlighet med CEFR 
 
Ytterligare en central utgångspunkt i utvecklingen av kursprogrammet har varit att skapa ett 
kursutbud som täcker nivåerna A2 till C1 enligt den gemensamma europeiska referens-
ramen för främmande språk (CEFR, 2001). 
 
Referensramen utvecklades på 1990-talet av Europarådet för inlärning, undervisning och 
utvärdering av främmande språk. CEFR definierar och beskriver sex olika färdighetsnivåer 
(A1, A2, B1, B2, C1, C2). A-nivån beskriver den baspresterande språkanvändaren, B-nivån 
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den självständige och C-nivån den avancerade språkanvändaren. Referensramen är till sin 
karaktär handlingsorienterad, dvs. den beskriver konkret vad en person kan prestera på en 
viss nivå (med hjälp av s.k. can do-statements) inom de fyra färdigheterna tala, höra, läsa 
och skriva. Förutom dessa beskrivningar ingår ytterligare angivelser om hur bra personen 
behärskar de olika färdigheterna.  
 
Den finländska tillämpningen av referensramen har gjorts av Utbildningsstyrelsen och den 
gäller som norm i finländska skolor sedan augusti 2005. Skolornas språkundervisning och 
utvärdering skall med andra ord basera sig på den europeiska referensramen. På Hanken har 
Institutionen för språk och kommunikation under flera år arbetat med att anpassa kurserna i 
främmades språk till referensramen. Lektorerna på tyska avdelningen har med hjälp av den 
tyska tillämpningen av referensramen Profile Deutsch (Glaboniat et al. 2002, 2005) under 
flera års tid gradvis utvecklat och beskrivit samt anpassat kursernas innehåll enligt referens-
ramen. År 2006 skapades en egen Hanken-profil på Institutionen för språk och kommuni-
kation där speciellt områdena ekonomiskt fackspråk och akademiskt språk betonas (se 
BILAGA 2: Hankens CEFR-profil, 177ff.).  
 
 
5. Översikt över kursprogrammet i tyska  
 
Kursprogrammet omfattar kurser på sex olika nivåer (Tyska I–Tyska VI) på nivåerna A1–
C1 enligt CEFR (se översikt): 
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Tyska VI Wirtschaftsdeutsch International - Vorbereitungskurs PWD2 
(Helsingfors) 

2,5 sv3 / 4 ECTS4 

 
Tyska VI Unternehmenspräsentation und Verhandlung 2,5 sv / 4 ECTS 

 
Tyska VI Deutsches Wirtschaftsrecht (Helsingfors)  2,5 sv / 4 ECTS 

 
Tyska VI Vorbereitungskurs Auslandsstudium 2,5 sv / 4 ECTS 

 
Tyska VI Aktuelle Themen 2,5 sv / 4 ECTS 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Wirtschaftstexte - Terminologie und Strukturen  2,5 sv / 4 ECTS Tyska V   
Interkulturelle Themen 2,5 sv / 4 ECTS 

 
Mündliche Kommunikation 2,5 sv / 4 ECTS Tyska IV   
Geschäftsbriefe 2,5 sv / 4 ECTS 

 
Tyska III-4 Basistexte Wirtschaft 1,5 sv / 2 ECTS 
Tyska III-3 Deutsch im Alltag 1,5 sv / 2 ECTS 
Tyska III-2 Politik und Gesellschaft D-A-CH 1 sv / 1 ECTS 

Tyska III   

Tyska III-1 Grammatik 1 sv / 1 ECTS 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tyska II B Land und Leute D-A-CH  2,5 sv / 3 ECTS Tyska II   
Tyska II A KarriereD  2,5 sv / 3 ECTS 

 
Tyska I  Tyska I B (Vasa) 

Tyska I A (Vasa)  
Tyska I (Öppna Hanken i Helsingfors) 

2,5 sv / 3 ECTS 
2,5 sv / 3 ECTS  
5 sv / 6 ETCS 

 
Översikt: Kursprogrammet i tyska läsåret 2006–2007 
 
I Vasa erbjuds en nybörjarkurs på CEFR-nivån A1 (Tyska I A och B). Inget eget material 
har gjorts för denna kurs, utan läraren använder i stället det tyska läromedlet Optimal A1 
(Müller et al. 2004a och 2004b) som består av text- och arbetsbok. Som kompletterande 
material har Märta Båsk gjort webbaserade övningar och en tysk-svensk ordlista. I 
Helsingfors erbjuds denna kurs vid Öppna Hanken. Deltagarna betalar därmed själva för 
kursen. 
 
Det kursprogram som tyska avdelningen har utvecklat startar på CEFR-nivån A2 med 
kursen Tyska II (A + B). Materialet för den här nivån är utarbetat av Åsa Forsman och Uta 
Müntzel. Texterna och ordförrådsövningarna är baserade på Profile Deutsch (Glaboniat et 
al. 2002, 2005) som är den tyska tillämpningen av CEFR. Grammatikövningarna som är 
                                                
2 PWD = Prüfung Wirtschaftsdeutsch International 
3 sv = studievecka; 1 studievecka motsvarar 40 timmar arbete eller 1,5 ECTS. 
4 ECTS = European Credit Transfer System 
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gjorda av Åsa Forsman är en del av ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitets 
språkcenter, Helsingfors finska handelshögskola (HSE), Tekniska högskolan, Tekniska 
högskolan i Tammerfors och Hanken. Syftet med projektet är att skapa ett virtuellt 
självstudiepaket i tysk grammatik som både kan användas av de deltagande universiteten 
och finnas tillgängligt via det virtuella språkcentret inom ramen för Finlands virtuella 
universitet5. Både ordförrådsövningarna och grammatikövningarna för Tyska II är online-
övningar som kan användas inte endast i samband med kursen utan också som självstudier.  
 
På CEFR-nivån B1 (Tyska III) som är den vanligaste ingångsnivån för Hankenstuderande 
finns fyra delkurser: en kurs i grammatik, en kurs i politik och samhälle, en kurs i ekonomi 
samt en muntlig kurs. För kursen i politik och samhälle har ett online-material 
sammanställts av Uta Müntzel. På grund av ämnets natur revideras och uppdateras 
materialet varje år av de kursansvariga. I grammatikkursen används delar av det virtuella 
material som skapats i det tidigare nämnda samarbetsprojektet inom ramen för Finlands 
virtuella språkcenter. För kursen i ekonomisk tyska har ett nytt material skapats av Märta 
Båsk och Åsa Forsman. Detta material baserar sig till stor del på det forskningsarbete som 
gjorts inom området läsförståelse (för en utförligare beskrivning av detta arbete se artikeln 
Ekonomiska bastexter i denna publikation, 116ff.). Kursen i muntlig tyska har skapats av 
avdelningens infödda talare Ingo Heyse, Rolf Rodenbeck, Simone Walter och Margit 
Breckle. 
 
På CEFR-nivån B1–B2 (Tyska IV och V) är kurserna allt mera specialiserade på ekonomi 
och kultur. På den här nivån erbjuds kurser i ekonomiska facktexter, affärsbrev, inter-
kulturella teman samt muntliga presentationer och diskussioner. Materialet för kursen 
Ekonomiska texter – terminologi och strukturer (inklusive online-övningar) har utvecklats 
av Märta Båsk och Rolf Rodenbeck. För kursen i affärsbrev har materialet skapats inom 
ramen för ett samarbetsprojekt mellan Uta Müntzel (Hanken) och Outi Steuer (Helsingfors 
finska handelshögskola/HSE), projektet beskrivs närmare i artikeln Affärsbrev i denna 
publikation, 121ff. Kursen i interkulturell kommunikation baserar sig på det forsknings-
arbete som Margit Breckle har gjort (en beskrivning av det här arbetet ges i artikeln 
Interkulturella teman, 128f.).  
 
På CEFR-nivån C1 (Tyska VI) erbjuds fem olika kurser med en hög specialiseringsgrad 
inom områdena ekonomi och samhälle. Kursen Aktuella teman tränar främst förmågan att 
hålla föredrag och att delta i och själv leda diskussioner. Kursen i tysk handelsrätt (se 
artikeln Tysk handelsrätt, 152ff.) ger en språklig och innehållsmässig introduktion i tysk 
handelsrätt och baserar sig på Rolf Rodenbecks och Mario Cebullas lärobok (Cebulla & 
Rodenbeck 2001). Dessutom erbjuds en förberedelsekurs för studier vid ett tyskspråkigt 
universitet (kursen beskrivs närmare i artikeln Förberedelsekurs för studier utomlands, 
145). Kurserna Företagspresentation och förhandling samt Internationell ekonomisk tyska – 
förberedelsekurs för PWD förbereder bl.a. för den internationella externa examen PWD (se 
artikeln Muntlig affärskommunikation: företagspresentation och förhandling i denna publi-

                                                
5 Materialet finns tillgängligt på internet på följande adress: http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/DVG/ 
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kation, 135ff.). De här två kurserna har planerats av Rolf Rodenbeck som också har gjort 
undervisningsmaterialet. 
 
 
6. Slutord 
 
Det material som tyska avdelningen har utvecklat för undervisning och inlärning utgår till 
stora delar från egen forskning. Utvecklingsarbetet har skett under en lång tid och i regel 
har flera lektorer från både Hanken i Helsingfors och i Vasa samarbetat nära. Därtill har 
tyska avdelningen haft ett framgångsrikt samarbete med andra institutioner och organisa-
tioner som t.ex. Institutionen för handelsrätt på Hanken, Helsingfors finska handelshög-
skola (HSE), Finlands virtuella universitet, Goethe-institutet samt Tysk-finska handels-
kammaren. 
 
Den största fördelen med det nya kursprogrammet är att det har byggts upp som en helhet 
där alla de enskilda kurserna utgör en del av helheten. Detta betyder att alla delar hör nära 
samman och att de är anpassade till varandra. Det finns en klart strukturerad innehålls-
mässig och språklig progression i materialet och det förekommer endast få överlappningar. 
Allt detta är en stor fördel för studenterna som därmed erbjuds så transparenta och effektiva 
språkstudier som möjligt.  
 
En viktig utgångspunkt för programmet är de speciella behov som studerande på Hanken 
har. En stor del av kursinnehållet och materialet är därför fokuserat på centrala delar inom 
ekonomi, samhälle och kultur. Kursernas anknytning till det övergripande målet fack-
kommunikativ kompetens samt anpassningen till CEFR ger kursprogrammet en klar och 
specifik profil. Detta är helt klart en profil som kunde tjäna som exempel vid en bench-
marking med jämförbara kursprogram på andra handelshögskolor. 
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Kursen Ekonomiska bastexter 
 
Märta Båsk 
 
 
1. Beskrivning av bakgrund och syfte 
 
Dagens studerande måste kunna använda sig av många olika informationskällor både 
snabbt och effektivt och detta gäller också källor på främmande språk. Det har därför blivit 
allt viktigare att träna läsförståelse i språkundervisningen. En målinriktad träning av 
läsförståelsen verkar trots detta vara ett didaktiskt försummat område inom tyskunder-
visningen, både i skolan och på högskolenivå (Fabricius-Hansen 2001, 9). Det finns ännu 
idag ett stort behov av empiriska undersökningar av läsförståelseförmågan i ett främmande 
språk och likaså ett behov av didaktiserat material för undervisning i läsförståelse på olika 
nivåer. 
 
För att få en bild av Hankenstuderandes läsförmåga i tyska gjordes inom ramen för en 
licentiatavhandling en undersökning som omfattade tre olika test (Båsk 1996, 75–104). 
Resultatet av undersökningen visar i korthet att de studerandes läsning till stor del är alltför 
detaljerad och att de ofta saknar förmågan att se sammanhang i text. De som uppvisar de 
sämsta resultaten verkar mest läsa ord för ord utan att förstå hela sammanhanget. Speciellt 
stora förståelseproblem har de när temat byts och de har också svårigheter att förstå när nya 
teman introduceras. Dessa personer känner inte igen användningen av konjunktioner och 
adverb samt olika pronomen som medel att binda ihop och strukturera en text. Likaså 
verkar förmågan att göra inferens (dvs. när en läsare måste tillföra egna kunskaper om 
världen för att förstå ett sammanhang) vara mycket svag hos de studerande som har de 
sämsta resultaten i undersökningen. Resultaten är inte överraskande och stämmer väl 
överens med resultaten i andra liknande undersökningar (se t.ex. Stiefenhöfer 1986; 
Butzphal 1991; Fabricius-Hansen 2001). 
 
Med de här resultaten som utgångspunkt utvecklades under läsåret 1999–2000 ett nytt 
material för en läskurs i tyska inom kursen Tyska V på Hanken (se Båsk 2001, 11–21). Det 
främsta målet med det nya materialet var att träna den globala och selektiva läsförmågan 
samt att utveckla kursdeltagarna till självständiga läsare som kan sätta upp egna mål och 
strategier för sin läsning. Speciellt viktig vid läsning på ett främmande språk är förmågan 
att kunna läsa en text globalt (att genom att ögna igenom en text skapa sig ett helhetsintryck 
av innehållet) och att läsa selektivt (att snabbt hitta en bestämd information i en längre 
text). För en definition av olika lässtilar se t.ex. Westhoff 1997,100–102. 
 
Kursen innehöll autentiska texter med övningar som var speciellt utarbetade utgående från 
de forskningsresultat som erhållits. Kursen gav goda resultat, och bland de viktigaste kan 
nämnas att deltagarna blev mera självsäkra i sin läsning av längre, autentiska tyska texter 
och att speciellt identifikationen av olika sätt att strukturera texter förbättrades.  
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Under läsåret 2002–2003 påbörjades vid tyska avdelningen arbetet med att omstrukturera 
kurserna inför Bolognareformen. Inom ramen för detta arbete beslöt avdelningen att bl.a. 
kursen Tyska III Ekonomiska bastexter skulle omarbetas. Denna kurs bildar grunden för de 
studerandes inlärning av tysk ekonomisk terminologi och är därför en mycket viktig kurs. 
Kursen består av både texter och ordförrådsövningar inom området ekonomi och det var 
viktigt att använda de tidigare forskningsresultaten vid omarbetningen av materialet. Dess-
utom kunde de kursansvariga dra nytta av de erfarenheter som implementeringen av 
resultaten inom kursen Tyska V gett. 
 
Eftersom de studerande som idag inleder sina studier på Hanken uppvisar allt mer 
heterogena kunskaper i tyska, har också behovet av självstudiematerial blivit allt mer 
markant (kursen Tyska III är den normala ingångskursen för dem som läst tyska på 
högstadiet och på gymnasiet). Det var därför viktigt att de övningar som hör till texterna 
från första början skulle göras med sikte på en kommande användning som online- 
övningar. Under våren 2003 utarbetades ett första koncept till texter och läsförståelse-
övningar och detta blev färdigt år 2004. Materialet uppdateras dock varje år för att texterna 
skall vara så aktuella som möjligt. Online-övningarna finns tillgängliga på nätet. 
 
Online-övningarna görs med hjälp av programmet Hot Potatoes, ett s.k. författarprogram 
som gör det möjligt att skapa olika övningar för webben. Målet med dessa online-övningar 
är främst att tillgodose olika inlärningssätt och att ge extra stöd till studerande som t.ex. inte 
kan delta i den ordinarie undervisningen. Dessutom erbjuder dessa övningar de studerande 
ett sätt att automatisera och befästa det redan inlärda samt att öva ordförråd utöver det som 
finns i kompendieform. 
 
 
2. Val av material och övningar för kursen 
 
För kursen är det viktigt att texterna är aktuella och autentiska ekonomiska texter (artiklar 
ur tidningar eller tidskrifter), eftersom syftet dels är att träna förståelse av texter med en 
viss grad av komplexitet, dels att förbereda de studerande för det kommande yrkeslivet (se 
också den inledande artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profilering av 
kursprogrammet i tyska vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna publikation, 
104f.). Utgående från forskningsresultaten i läsförståelse har tre grupper av övningar 
utvecklats. 
 
 
2.1 Övningar som tränar förmågan att identifiera referens och bindning i text 
 
I undersökningarna framkom att speciellt referens med hjälp av pronomen bereder problem 
vid läsförståelse. Speciellt svårt tycks det vara för de studerande att uppfatta en syftning när 
avståndet mellan korrelatet och det som det syftar på är långt. Enligt Oakhill & Garnham 
(1988, 136) är just detta en av de punkter som skiljer dåliga läsare från bra läsare. Dylika 
svårigheter bekräftas också av Silberstein (1994, 69) som konstaterar att identifieringen av 
speciellt pronomen och artiklar ofta utgör ett hinder vid språkinlärning på mellansvår nivå. 
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Övningar som tränar identifikationen av pronomen och deras syftning är därför en viktig 
del av materialet.  
 
I likhet med referensuttryck hör också konnektion (dvs. bindning mellan satser, meningar 
och stycken, se Westhoff 1997, 165) till de lingvistiska medel som används för att skapa 
sammanhang i text. Stiefenhöfer (1986, 257–266) framhäver betydelsen av att en läsare 
känner till användningen av konnektorer för att han eller hon ska kunna utnyttja deras 
signalfunktion och därigenom komma fram till en mera textorienterad lässtrategi. Stiefen-
höfer konstaterar också att kännedomen om konnektorer ofta är dålig till och med på en 
relativt avancerad nivå av språkinlärning. Resultaten i testen med Hankenstuderande visar 
att kunskapen om speciellt de konnektorer som inte är så vanliga är mycket bristfällig. I 
materialet tränas användningen av konnektorer främst i online-övningarna, som erbjuder en 
ypperlig möjlighet till individuell träning.  
 
 
2.2 Övningar som tränar förmågan att identifiera temat i en hel text eller ett stycke 
 
Av testresultaten framgår att många av försökspersonerna har haft problem med att följa 
utvecklingen av olika teman i en text. Speciella problem beredde förekomsten av 
heterogena tema-rema-mönster, växling av temat samt sådana fall där en del av remat 
inleder en mening. Det är tydligt att detta är sådant som måste tränas oftare och mera 
effektivt inom undervisningen. Särskilt viktigt är det om tema-rema-strukturen hos det 
språk som lärs in skiljer sig från modersmålets. Det gäller t.ex. för den som har svenska 
som modersmål och som konfronteras med en tyskspråkig text med dess konventioner (se 
också Fabricius-Hansen 2001).  
 
I materialet finns t.ex. övningar där studerandena själva skall ge förslag till temat för olika 
stycken. Speciellt svaga läsare förbättrar sin läsförmåga genom den här typen av övning. 
Bäst resultat ger par- eller grupparbete, där deltagarna uppmanas diskutera olika lösningar. 
Det är också viktigt att uppmuntra en jämförelse mellan olika tolkningar, eftersom text-
förståelse till en viss del alltid är en tolkningsfråga. En annan variant av den här övningen 
är att be deltagarna skriva ett sammandrag av texten på basis av de hyperteman som de tagit 
fram. Detta kan också ske på deras eget modersmål, i detta fall alltså svenska. 
 
 
2.3 Övningar som tränar förmågan att göra hypoteser och inferens 
 
När det gäller träning av läsförmågan utgör hypotesbildning en mycket viktig del. En läsare 
som gissar sig till innehållet i en text, ett avsnitt eller en sats aktiverar både sina språkliga 
och innehållsmässiga förkunskaper och det här underlättar läsförståelsen. Den här sortens 
hypotesbildning sker mer eller mindre automatiskt i modersmålet, däremot kräver den 
träning när det är fråga om ett för läsaren främmande språk. Hypotesbildning kan tränas på 
alla nivåer: läsaren kan gissa sig till enskilda ord, till innehållet i avsnitt och hela texter. I 
kursmaterialet ingår olika övningar i hypotesbildning. Deltagarna skall t.ex. gissa sig till 
innehållet i en text utgående från rubriken. Efter genomläsning kontrolleras sedan hypo-
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teserna. I online-materialet finns också många s.k. lucktexter, dvs. texter där vissa ord har 
utelämnats och studerandena skall fylla i ordet från en given lista.  
 
Det har visat sig att beredskapen till gissningar nära hänger ihop med läsarens läsförmåga. 
En bra läsare är mera benägen att göra hypoteser än en dålig läsare. Övningar i hypotes-
bildning är ett bra sätt att träna läsförmågan hos de studerande. Viktigt är att läraren inte 
styr gissandet och bedömer hypoteserna som rätt eller fel. Utgående från textinnehållet kan 
läsaren själv korrigera sina hypoteser.  
 
Vid träning av gissningar är det viktigt att visa på de syntaktiska kunskaper som underlättar 
hypotesbildning. Här kan t.ex. användningen av konnektorer spela en stor roll. Med hjälp 
av dem kan läsaren ana sig till vad som skall komma, t.ex. en inskränkande kommentar, en 
motsats till det som sagts, en jämförelse osv. 
 
För att förstå innehållet i en text räcker det oftast inte med att en läsare endast ser till den 
information som finns explicit uttryckt i texten. Det krävs dessutom att läsaren lägger till en 
del av sina bakgrundskunskaper för att hela sammanhanget skall bli klart, dvs. för att han 
eller hon ska kunna göra de nödvändiga inferenserna (för en grundligare definition av 
begreppet inferens se t.ex. Oakhill & Garnham 1988, 21f.). Inferensbildning är med andra 
ord en viktig förutsättning för en lyckad textförståelse. Oakhill & Garnham (1988, 6) 
hävdar för sin del att just denna förmåga är en av de faktorer som skiljer goda läsare från 
dåliga: "...we argue that one of the major differences between good and poor 
comprehenders is that poor comprehenders do not spontaneously make inferences." Också i 
den undersökning som gjordes med Hankenstuderande framkom det tydligt att de som har 
kunnat göra de nödvändiga inferenserna (tack vare goda bakgrundskunskaper) klarade 
testen bäst (Båsk 1996, 100ff.) 
 
Speciellt då innehållet är mera komplicerat krävs det både att läsaren kan använda sig av de 
ledtrådar som finns i texten och att han eller hon har vissa bakgrundskunskaper för att 
konstruera ett sammanhang. Inferensbildning är en förmåga som till stor del är beroende av 
hur mycket förhandskunskaper och erfarenheter en läsare har. Man kan alltså förbättra 
förmågan genom att förbereda läsaren på ett visst ämne, t.ex. genom att ge bakgrunds-
information om en viss text, eller genom att först låta läsaren bekanta sig med andra texter 
som behandlar samma ämne. Inferensbildning är samtidigt också en förmåga som kräver att 
läsaren använder sin intelligens. Det är möjligt att inferensbildning på grund av att den ses 
som en avancerad kognitiv förmåga ofta förbises i läsförståelseövningar. Det är synd, 
eftersom det är en förmåga som lätt kan förbättras genom träning. Träning av inferens kan i 
själva verket vara en mycket omtyckt aktivitet, tack vare dess karaktär av problemlösning.  
 
Övning av inferensförmåga kan t.ex. ske i form av flervalsuppgifter. Deltagarna läser först 
igenom en text och skall sedan kryssa för de påståenden (av ett antal givna alternativ i en 
lista) som kan infereras ur texten (dvs. sådant som inte sägs ut explicit, men endast 
förutsätts vara underförstått). För övningar av inferens gäller i allmänhet att de både i 
förenklad och mera invecklad version kan komma att framkalla en hel del diskussion hos 
deltagarna. Det är i många fall en tolkningsfråga vad man läser ut ur en text eller vad man 
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tror att författaren avsett med texten. De här övningsformerna passar utmärkt för såväl par- 
som grupparbete och kan lämpligast avslutas med en gemensam lärarledd genomgång i hela 
gruppen. 
 
 
3. Slutord 
 
I olika utvärderingar som gjorts av det nya materialet bland de studerande har framkommit 
att speciellt online-övningarna uppskattas, eftersom de ger möjlighet till individuellt 
anpassad träning. Också den speciella träningen av läsförmågan värderas positivt. Stu-
denterna har lärt sig att se texter som en helhet och inte enbart som en räcka av ord. 
Kännedomen om olika sätt att strukturera texter har märkbart förbättrats. Förmågan att 
växla läshastighet och lässätt har också blivit bättre. Speciellt uppskattas att texterna 
handlar om aktuella ekonomiska ämnen. I den senaste elektroniska utvärderingen som 
gjordes vårterminen 2006 gavs undervisningsmaterialet ett medeltal på 4,5 (där 5 är högsta 
vitsordet på skalan) av de studerande som hade deltagit i kursen. 
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Kursen Affärsbrev  
 
Märta Båsk 
 
 
1. Inledning 
 
Det främsta målet för undervisningen i tyska på Hanken är att de studerande skall uppnå 
fackkommunikativ kompetens (se artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profi-
lering av kursprogrammet i tyska vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna publika-
tion, 104f.). Kursen i handelskorrespondens har därför alltid utgjort en viktig del av 
kursutbudet. Fram till mitten av 1990-talet var undervisningen traditionellt upplagd. 
Kursdeltagarna skrev affärsbrev med hjälp av färdiga fraser och ordlistor samt modellbrev. 
I inlärningen ingick också kontrastiva inslag i och med att de studerande översatte 
meningar från svenska till tyska. Materialet fanns tillgängligt i kompendieform och 
baserade sig på vedertagna svenska och tyska läromedel som t.ex. Wolfgang Kochs Tyska 
affärsbrev (1986) och Wolfgang Manekellers Briefe schreibt man heute so (1988).  
 
 
2. Forskningsprojektet Tyska i finsk-tyska handeln  
 
Under första delen av 1990-talet förändrades kommunikationsformerna snabbt och grund-
ligt i och med den nya teknologins ankomst. Tack vare datorer och e-post blev det allt 
vanligare att också personer i ledande ställning skrev sina brev själva. Kommunikationen 
blev också allt mera internationell tack vare den ökade globaliseringen. Det visade sig 
därför nödvändigt att revidera kursen i handelskorrespondens. Lektor Uta Müntzel inledde 
då ett projekt vars mål var att förutom att ta in den nya teknologin också träna skrivandet av 
mera anspråksfulla affärsbrev och rapporter. Kursdeltagarna började skriva dessa med dator 
och skickade in dem via e-post och läraren kommenterade breven per dator. I följande 
skede hölls kursen i den nya inlärningsmiljön WebCT. Som bakgrund till Müntzels intresse 
för och arbete med att utveckla undervisningen i affärskommunikation och skrivande i 
företag kan ses det forskningsprojekt som hon vid denna tid utförde tillsammans med 
professor Liisa Tiittula som var verksam vid Helsingfors finska handelshögskola (HSE).  
 
 
2.1 Mål och bakgrundsdata 
 
Uta Müntzel och Liisa Tiittula (Müntzel & Tiittula 1995) gjorde under våren 1994 en 
empirisk undersökning för att närmare analysera tyskans betydelse i kontakten mellan 
finländska och tyska företag. De koncentrerade analysen på skriftlig affärskommunikation 
och målet var främst att ta reda på i vilken utsträckning tyska används i den skriftliga kom-
munikationen. De ville också ta reda på i vilka situationer kommunikationen förekommer. 
Ytterligare ett mål var att använda resultaten till att utveckla undervisningen i tyska. 
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Målgruppen för undersökningen var finländare som arbetade inom handeln med Tyskland 
och som var verksamma antingen i Finland eller i Tyskland. Enkäten till dem som arbetade 
i Finland skickades ut via medlemsföretagen i den tysk-finska handelskammaren, medan de 
som var verksamma i Tyskland nåddes via Finlands utrikeshandelsbyrå i Frankfurt am 
Main. Antalet svar från anställda i Finland uppgick till sammanlagt 326, medan 96 svar 
kom från dem som verkade i Tyskland (Müntzel & Tiittula 1995, 127). Majoriteten av dem 
som besvarade undersökningen var anställda i ledande ställning och största delen hade en 
ekonomisk eller en teknisk utbildning. Den största gruppen bland de finländska anställda 
utgjordes av ekonomer, medan diplomingenjörerna övervägde bland de tyska. 
 
Undersökningen visar att tyska är det dominerande språket i alla kommunikations-
situationer (Müntzel & Tiittula 1995, 136f.). I den muntliga kommunikationen är andelen 
något större än i den skriftliga. I medeltal använde 75 % av de finländska anställda som 
besvarade enkäten nästan alltid tyska, medan ca 12 % använde engelska (Müntzel & 
Tiittula 1995, 141). Av de anställda i Tyskland använde av naturliga skäl största delen tyska 
(96 %). Forskarna konstaterar att den tyska handelns betydelse för ett företag korrelerar 
med användningen av tyska och att detta gäller speciellt för den skriftliga kommuni-
kationen (Müntzel & Tiittula 1995, 140). Det verkar dock förekomma vissa skillnader 
mellan olika branscher. Inom handeln användes t.ex. mera tyska än inom industrin och 
inom industrin användes mest tyska inom livsmedelsindustrin, textilindustrin, verkstads-
industrin samt skogsindustrin.  
 
 
2.2 Forskningsfokus: dokument i skriftlig affärskommunikation 
 
Ett av de viktigaste målen för undersökningen var att utreda behovet av tyska inom den 
skriftliga affärskommunikationen samt att ta reda på vilka dokument som läses och skrivs 
av dem som är verksamma inom den finsk-tyska handeln. Svaren visar att speciellt affärs-
breven har en mycket stor betydelse, dvs. 62 % av de finländska anställda uppgav att de 
varje vecka skriver affärsbrev på tyska, av dem som var anställda i Tyskland var mot-
svarande siffra 89 % (Müntzel & Tiittula 1995, 148). Resultatet är anmärkningsvärt, 
eftersom det visar att anställda i ledande ställning i hög utsträckning själva skriver också 
mera rutinmässiga affärsbrev (Müntzel & Tiittula 1995, 149). Detta är alltså inte längre 
endast en uppgift för sekreteraren. Även andra dokument, som t.ex. inbjudan och tackbrev 
skrivs ofta (Müntzel & Tiittula 1995, 148). Av dem som svarat i Finland uppgav 46 % att 
de själva skriver sådana brev varje vecka eller varje månad, medan motsvarande siffra för 
dem som verkar i Tyskland var 77 %. Vidare framkom att de flesta pr-breven skrivs av 
ekonomer, både i Finland och i Tyskland (Müntzel & Tiittula 1995, 160).  
 
Anmärkningsvärt är också att rapporter och protokoll skrivs av cheferna själva. I Finland 
skrivs olika rapporter främst av dem som är verksamma inom ett tyskt dotterbolag, och 
91 % av dessa svarade att de skriver rapporter på tyska, antingen flera gånger i veckan eller 
i månaden (Müntzel & Tiittula 1995, 167). Detta resultat antyder att rapporter är en viktig 
del av den tyska företagskulturen. Ett överraskande resultat var den höga andelen skrivna 
avtal. Av dem som svarade i Tyskland uppgav 67 % att de skriver avtal varje månad, av 
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dem som svarade i Finland var andelen 21 % (Müntzel & Tiittula 1995, 182f.). Detta är 
speciellt anmärkningsvärt, eftersom avtal anses höra till de mera komplicerade dokumenten 
men ändå skrivs de av personer som inte har tyska som modersmål. Forskarna utgår dock 
ifrån att olika byggstenar och modeller används för att underlätta skrivandet av avtal. 
Produkt- och företagsbroschyrer skrevs av ledande anställda i båda länderna (Müntzel & 
Tiittula 1995, 191f.). Skillnaden är att i Finland var det speciellt ekonomer och merko-
nomer som skötte den här uppgiften medan det i Tyskland var diplomingenjörer och 
ingenjörer. Övriga dokument som förekom var bruksanvisningar samt pressmeddelanden 
och artiklar i facktidskrifter (Müntzel & Tiittula 1995, 175ff., 194ff., 204ff.). 
 
Som helhet skrev de som var anställda i Tyskland betydligt mera än de som var verksamma 
i Finland men förvånansvärt nog verkade det inte finnas någon korrelation mellan hur länge 
de anställda lärt sig tyska och hur ofta de skrev texter. Också sådana personer som lärt sig 
tyska endast några år uppgav att de skrev en del mera krävande dokument som t.ex. 
broschyrer och bruksanvisningar (Müntzel & Tiittula 1995, 250f.). 
 
En stor del av de utfrågade uppgav att de själva skriver sina texter från början till slut. I 
Finland var andelen 65 % och i Tyskland 49 % (Müntzel & Tiittula 1995, 209f.). De som 
var anställda i Tyskland lät ofta en tyskspråkig person utföra den slutgiltiga utformningen 
av texterna, medan majoriteten av dem som verkade i Finland skrev sina texter själva 
(58 %). Många av dem som svarade på enkäten hade svårigheter att skriva dokument på 
tyska och för dem som verkade i Finland var grammatiken det största problemet, medan de 
som verkade i Tyskland nämnde stilfrågor som en stötesten (Müntzel & Tiittula 1995, 
217ff.). 
 
 
2.3 Följder för språkundervisningen 
 
De personer som deltog i undersökningen uttryckte en önskan om att man inom språk-
undervisningen skulle koncentrera sig på skrivandet av affärsbrev, eftersom dessa utgör det 
viktigaste dokumentet inom skriftlig affärskommunikation. Likaså önskade de träning i att 
skriva protokoll och broschyrer. De som verkade i Finland önskade också att man skulle 
behandla skrivandet av avtal i språkundervisningen. 
 
Ett viktigt mål med undersökningen var att få aktuell information om användningen av 
tyska i affärskontakterna mellan Finland och Tyskland för att därigenom kunna utveckla 
undervisningen i tyska i enlighet med affärslivets krav. Undersökningen visar klart att 
skrivandet är en verkligt viktig del av företagskommunikationen. Det framkommer också 
vilka typer av dokument som skrivs mest i företagen. Enligt undersökningen skrivs många 
texter av chefer eller anställda i ledande ställning. Detta betyder att studerande vid både 
ekonomiska och tekniska högskolor och universitet måste tränas i den skriftliga kommuni-
kationen. Skrivandet måste enligt forskarna få en större betydelse i språkundervisningen 
och det måste tränas på alla nivåer, eftersom också anställda som lärt sig tyska endast några 
år blir tvungna att skriva texter (Müntzel & Tiittula 1995, 253). Forskarna drar slutsatsen att 
autentiska skrivövningar borde integreras i språkundervisningen så tidigt som möjligt och 
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att också interkulturella skillnader i form av olika textkonventioner bör inkluderas (Müntzel 
& Tiittula 1995, 254). Forskarna anser slutligen att det viktigaste innehållet bör utgöras av 
affärsbrev samt olika former av meddelanden för att sköta kontakter mellan företag, 
eftersom dessa har en sådan central betydelse i affärskommunikationen. 
 
Müntzel och Tiittulas resultat bekräftas för övrigt i en nyare undersökning som gjorts vid 
Tammerfors universitet. I den studien uppgav 56 % av de deltagande företagen att de i den 
skriftliga kommunikationen med tyskspråkiga länder ofta eller nästan alltid använder tyska 
(Minkkinen & Reuter 2001, 54). 
 
 
3. Müntzel & Steuer: Perfekte affärskommunikation 
 
Tiittula och Müntzels undersökning visar att den övervägande delen av kommunikationen i 
företag är skriftlig och sker i form av e-post, fax eller brev. Trots detta har skrivandet 
generellt tränats alltför litet i den fackspråkliga undervisningen i tyska och det har funnits 
ett stort behov av nytt material. Utgående från resultaten av undersökningen inledde Uta 
Müntzel (lektor i tyska på Hanken) och Outi Steuer (lektor i tyska på Helsingfors finska 
handelshögskola) av denna orsak i slutet av 1990-talet ett samarbete för att producera ett 
fullständigt nytt material för en kurs i skriftlig affärskommunikation.  
 
 
3.1 Innovativt läromedel 
 
Müntzel och Steuer ansåg att ett online-material skulle vara speciellt lämpligt för att träna 
skrivförmågan i fackspråksundervisningen, eftersom man därigenom kan skapa en 
betydelsefull inlärningsmiljö som är så autentisk som möjligt. De utvecklade därför ett 
virtuellt baserat undervisningsmaterial som gavs ut under namnet Perfekte Geschäfts-
kommunikation per Brief, E-Mail und Fax (Müntzel & Steuer 2002a, 2002c). Materialet har 
producerats i samarbete med förlaget WSOY som också ställt teknisk hjälp till förfogande. 
Materialet är ett kommersiellt program som kräver att användaren har en licens för att få 
tillgång till det. Det var veterligen första gången som ett sådant koncept tillämpats, dvs. att 
allt material finns tillgängligt online. Även nya läromedel i affärskorrespondens använder 
sig fortfarande av de traditionella formerna med modellbrev och fraser i form av en tryckt 
lärobok (se t.ex. Wergen & Wörner 2005 samt Wurm 2005). 
 
Perfekte Geschäftskommunikation har utvecklats för att användas i undervisningen av tysk 
affärskommunikation i finländska yrkeshögskolor och universitet. Det är också ett lämpligt 
verktyg för den som i sitt arbete skriver olika former av affärsmeddelanden på tyska. 
Materialet erbjuder en långtgående autentisk kommunikationssituation för att öva 
skrivandet av affärsmeddelanden. Det består t.ex. av olika byggstenar och mallar som kan 
användas till att skriva både rutinmässiga och mera personliga brev (Müntzel & Steuer 
2002b). Den som använder materialet kan göra online-övningarna självständigt och under 
eget ansvar bestämma över sin egen inlärning. En del av övningarna kan också skickas till 
läraren per e-post för kontroll. 
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Kommunikationssituationerna är uppbyggda kring finländska, tyska och österrikiska 
fingerade företag och viktiga situationer i affärslivet bearbetas i övningarna. Som exempel 
på sådana situationer kan nämnas att knyta nya affärskontakter, att göra olika anbud, att 
bestämma leverans- och betalningsvillkor, att bearbeta reklamationer samt att skriva olika 
former av betalningspåminnelser. Även olika vardagssituationer som att skriva tackbrev 
och inbjudningsbrev samt att förmedla gratulationer och kondoleanser ingår. I materialet 
finns en viktig progression: i första delen arbetar man med enkla standardbrev medan man i 
andra delen behandlar brev som mera personligt berör de studerandes karriär som t.ex. 
skrivandet av personliga meritförteckningar samt platsansökningar och ansökan om studie-
plats. Alla situationer har didaktiserats mycket noggrant och i varje enhet tränas t.ex. den 
grammatik och det ordförråd som behövs mest i den aktuella typen av brev i olika övningar. 
Till varje enhet hör en samling av färdiga fraser (s.k. Redemittel) med vilka de studerande 
arbetar för att skaffa sig en viss rutin i att formulera affärsbrev. Dessa ingår även i ett 
särskilt "bibliotek" där det också finns många andra hjälpmedel samlade (t.ex. ordlistor, 
grammatik, skrivregler, vanliga förkortningar, tyska normer för affärsbrev samt de nya 
reglerna för tysk rättskrivning).  
 
 
3.2 Kursen i affärsbrev: Mål och undervisningsmetoder 
 
Kursen i affärsbrev syftar till att ge de studerande förmåga att förstå olika dokument 
relaterade till kommunikation i affärs- och yrkeslivet samt att enligt tysk affärsbrevsnorm 
skriva affärs- och annan yrkeskorrespondens (inklusive meritförteckningar och plats-
ansökningar). Kursen Affärsbrev är samtidigt en förutsättning för deltagande i kursen 
PWD, eftersom det i den senare också ingår uppgiften att skriva ett affärsbrev (se artikeln 
Mündliche Geschäftskommunikation: Unternehmenspräsentation und Verhandlung samt 
dess bilaga B i denna publikation, 135ff. och 144). 
 
I en undervisningssituation gås materialet igenom i fem steg. Först introduceras det aktuella 
dokumentet, t.ex. anbud. De studerande får information om i vilka situationer breven skrivs 
och vad de speciellt bör beakta när de skriver sådana dokument. Sedan går man igenom 
strukturen i dokumentet och färdiga fraser presenteras och diskuteras. Följande steg är att 
presentera och noggrant gå igenom några konkreta exempel på brev av den aktuella typen. 
De studerande görs uppmärksamma på fraser och uttryck samt grammatiska strukturer i 
breven. Därefter skriver de studerande med hjälp av modellexemplen egna brev utgående 
ifrån ett givet (fingerat) företag och en given situation. Kursledaren går runt och ger hjälp 
samt korrigerar eventuella fel. Det sista steget består av fördjupade övningar i det ordförråd 
och den grammatik som hör till avsnittet. Vidare repeteras ännu det inlärda stoffet i olika 
övningar. När det gäller de mera personliga breven som meritförteckning och ansökningar 
lämnar de studerande alltid in dessa individuellt till läraren som går igenom dem och ger 
kommentarer.  
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4. Slutord 
 
Materialet bearbetas och aktualiseras ständigt av förlaget. Den språkliga nivån är hög och 
materialet lämpar sig därmed även för den som har tyska som modersmål och som vill lära 
sig att skriva affärsdokument. Sammanfattningsvis kan konstateras att kursupplägget 
uppfattas som mycket nyttigt av kursdeltagarna eftersom materialet och övningarna är så 
verklighetstrogna. Det innovativa upplägget med allt material online uppskattas speciellt. 
Materialet innehåller dessutom alla de kriterier som gäller för skriftlig affärskommunika-
tion: att uttrycka sig sakligt, informativt, juridiskt korrekt, bestämt men ändå vänligt samt 
att fokusera på ett fortsatt samarbete. 
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Kursen Interkulturella teman 
 
Margit Breckle 
 
 
1. Inledning 
 
Till inlärningen av ett främmande språk hör i dag också att man kan kommunicera på rätt 
sätt i olika situationer. Företagen ställer allt högre krav på att de anställda förutom fack-
kunskaper också behärskar s.k. soft skills, som omfattar t.ex. förmåga att arbeta i grupp och 
förmåga att förstå olika kulturer. Också undervisningen i främmande språk bör naturligtvis 
beakta allt detta.  
 
Tyska avdelningen på Hanken försöker bemöta dessa krav genom att erbjuda kursen 
Interkulturella teman som en del av kursprogrammet. Målen för kursen är att förmedla 
kunskaper om kulturen i de tyskspråkiga länderna samt att studenterna ska lära känna, 
ifrågasätta och försöka utreda orsaken till stereotyper när det gäller kulturella skillnader 
mellan länderna – speciellt i affärslivet. Det är med andra ord fråga om en kurs som med 
utgångspunkt i kursprogrammet i tyska – där fokus är på fackspråksundervisning i ett 
främmande språk – strävar efter att nå det överordnade målet interkulturell kompetens (se 
artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profilering av kursprogrammet i tyska vid 
Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna publikation, 104 och 106). 
 
 
2. Kursen Interkulturella teman 
 
2.1 Utveckling av kursen 
 
För att tydligt förankra målet interkulturell kompetens i kursprogrammet utvecklades 
kursen Interkulturella teman av Ingo Heyse i slutet av 1990-talet och det var först fråga om 
en kurs som hölls under en halv termin. Under studieåret 2001–2002 vidareutvecklade Ingo 
Heyse kursen till en helt och hållet virtuell kurs inom ramen för ett TieVie-projekt1. 
Begreppet virtuell kurs betyder här inlärning genom användning av informations- och 
kommunikationsteknologi. Kursen hölls då i inlärningsmiljön WebCT. 
 
Omstruktureringen av kursprogrammet i tyska inom ramen för Bolognaprocessen medförde 
att kursen utvidgades och omarbetades till en delvis virtuell kurs. Begreppet delvis virtuell 
kurs betyder här en kombination av undervisning och inlärning via IKT och kontakt-
undervisning. Kursen hålls under en termin och den virtuella delen ges i inlärningsmiljön 
WebCT. Materialet består dels av ett kompendium med texter och övningar, dels av 

                                                
1 Tievie är ett landsomfattande finländskt fortbildningsprogram och samtidigt ett delprojekt inom Finlands 
virtuella universitet. Projektet erbjuder fortbildning i informations- und kommunikationsteknologi. Närmare 
information på adressen: http://www.tievie.fi 
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övningar i WebCT, för att olika typer av studerande skall kunna beaktas och de studerande 
skall kunna öva individuellt. 
 
 
2.2 Forskningsresultat 
 
2.2.1 Kurskoncept: helt virtuell kurs jämfört med delvis virtualiserad kurs 
 
För att speciellt undersöka hur en helt virtuell kurs jämfört med en delvis virtualiserad kurs 
inverkar på deltagarnas prestationer, kursevaluering och arbetsstrategier, analyserades det 
helt virtuella kurskonceptet (2002) samt det delvis virtuella konceptet (2003) i fråga om de 
nämnda faktorerna, och resultaten från undersökningarna jämfördes med varandra (Breckle 
& Heyse 2003). Det visade sig att studerandenas prestationer var bättre i den delvis 
virtualiserade kursen än i den helt virtuella kursen (Breckle & Heyse 2003, 15), medan 
studerandena i kursutvärderingen var mindre nöjda med den delvis virtualiserade kursen än 
den helt virtuella kursen (Breckle & Heyse 2003, 29ff.). Vidare visade det sig att starka 
studerande oberoende av kurskoncept presterade goda resultat, medan svaga studerande 
klarade sig sämre i den helt virtuella kursen än i den delvis virtualiserade kursen 
(Breckle & Heyse 2003, 15). Slutligen kunde Breckle och Heyse konstatera att ett 
systematiskt arbete med kursmaterialet i WebCT leder till bättre resultat (Breckle & Heyse 
2003, 45). Resultatet av undersökningen presenterades och diskuterades vid de nordiska 
DAAD-lektorernas möte i Bergen 2003. 
 
 
2.2.2 Interkulturell affärskommunikation 
 
Med resultaten från undersökningen som utgångspunkt vidareutvecklades kursen innehålls-
mässigt och materialet utvidgades speciellt inom området kulturell affärskommunikation. 
Utvidgningen av kursen skedde på basis av en doktorsavhandling inom området inter-
kulturell affärskommunikation (Breckle 2004a; 2005a) samt de forskningspublikationer 
som tillkommit i samband med doktorsavhandlingen (Breckle 2000; 2003; 2004b; 2005b). 
Därutöver utgör ytterligare forskning – speciellt inom området finsk-tysk affärs-
kommunikation – grund för kursen (se t.ex. Minkkinen & Reuter 2001; Müntzel & Tiittula 
1995; Reuter & Minkkinen 2003; Reuter & Schröder & Tiittula 1989; 1991; Reuter & 
Piitulainen 2003; Tiittula 1993; 1994; 1995; Zwischenbericht 1989). 
 
För doktorsavhandlingen om interkulturell affärskommunikation intervjuades affärsmän om 
sina affärskontakter och speciellt om kulturella skillnader vid dessa kontakter (se Breckle 
2004a; 2005a). Vid analysen av intervjuerna visade det sig att de intervjuade oftast använde 
sig av stereotyper för att beskriva kulturella skillnader (t.ex. "Tyskarna är formella." "I 
Tyskland ger man direkt kritik.") Av detta kan man konstatera att de som intervjuats ser sig 
själva som del av en grupp (t.ex. tyskar) och tydliggör detta språkligt, genom att inordna sig 
själva i en vi-grupp, medan utländska affärsmän räknas till gruppen de andra. Därutöver 
positionerar sig de intervjuade enligt sin härkomst och delvis enligt det land där de arbetar. 
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Inom ramen för doktorsavhandlingen undersöktes dessutom autentiska affärssamtal på 
mässor med avseende på vissa kulturella skillnader som i intervjuerna uttryckts i form av 
stereotyper (ibid.). Vid samtalsanalysen kunde Breckle dock konstatera att de undersökta 
samtalen inte återspeglar den stereotypa bild som affärsmännen ger av varandra. 
 
 
3. Val av material och övningar för kursen 
 
Kursen Interkulturella teman består av två delar. I första delen handlar det om att allmänt 
förmedla kunskap om kulturen i de tyskspråkiga länderna (i jämförelse med Finland), 
medan den andra delen noggrannare går in på området interkulturell affärskommunikation 
mellan de berörda länderna. Eftersom det är fråga om en fackspråkskurs på ett främmande 
språk (dvs. tyska), utgörs kurskonceptet av en kombination av språkliga och innehålls-
relaterade övningar. Först behandlar kursledaren med hjälp av språkliga övningar de 
speciella språkliga strukturer som är betydelsefulla för ämnesområdet. Dessa skall sedan 
användas i de innehållsrelaterade övningarna. Det här angreppssättet leder till att de 
studerande språkligt sett lättare klarar av de innehållsrelaterade övningarna. De övningar 
som används inom kursen tar även hänsyn till olika typer av studerande. 
 
 
3.1 Material och övningar inom området realia och kultur 
 
Till den första delen av kursen väljer kursledaren ut aktuella, autentiska tidningsartiklar 
som belyser olika kulturella aspekter (t.ex. regioner, religion eller jämställdhet). Dessutom 
finns det hörförståelseavsnitt, för det mesta i form av intervjuer, där tyskspråkiga personer 
intervjuas om motsvarande kursteman. Med hjälp av hörförståelseavsnitten tränas – enligt 
samma koncept som vid läsförståelse – dels den globala hörförståelsen, dels den selektiva 
(se Kühn 1996). 
 
Genom tidningsartiklarna tränas textförståelsen med hjälp av olika övningar för läs-
strategier (se Båsk 1996; 2001 samt artikeln Ekonomiska bastexter i denna publikation, 
116ff.). Här tränas speciellt den globala och selektiva läsförståelsen i och med att 
deltagarna i undervisningen talar om och diskuterar texterna. Dessutom kan denna typ av 
läsförståelse (t.ex. övningar som går ut på att identifiera temat i texten eller i enskilda 
avsnitt (se artikeln Ekonomiska bastexter i denna publikation, 118) förbereda de studerande 
för en ytterligare bearbetning av texten i form av en skriftlig sammanfattning. 
 
Inom ramen för kursen tränas också skrivandet av en textsammanfattning. Temat för den 
text som skall sammanfattas hör nära ihop med kursens teman. Eftersom de studerande i 
slutet av sammanfattningen även skall kommentera texten, får de dessutom öva sig i att 
uttrycka sin egen åsikt och får samtidigt en anledning att reflektera över kursens teman.  
 
Hur man uttrycker sin åsikt tränas även muntligt, genom att de studerande diskuterar 
enskilda aspekter av kursens teman under undervisningen. Slutligen bör betonas att de 
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studerande inte övar textsammanfattning enbart skriftligt utan också muntligt, t.ex. genom 
korta presentationer. 
 
 
3.2 Material och övningar inom området interkulturell affärskommunikation 
 
I kursens andra del består kursmaterialet utöver tidningsartiklar också av material från 
doktorsavhandlingen (Breckle 2004a; 2005a) samt från andra forskningspublikationer inom 
området interkulturell – och speciellt finsk-tysk – affärskommunikation, som har bearbetats 
för undervisningsändamål (t.ex. Reuter & Minkkinen 2003). Därutöver utgörs en del av 
kursmaterialet av ett föredrag om kulturella skillnader i den finsk-tyska affärs-
kommunikationen. 
 
I början av kursen får de studerande en allmän introduktion i området interkulturell affärs-
kommunikation. De lär då känna olika koncept som är betydelsefulla för det här området. 
Det är fråga om sådana begrepp som kultur, stereotyp, interkulturell kommunikation, 
stereotypers dubbla relativitet2 samt kategorisering i vi och de andra. Utgående från 
materialet (t.ex. med hjälp av utdrag ur intervjuerna) får de studerande bekanta sig med 
olika stereotyper i affärskommunikationen med de tyskspråkiga länderna och också lära sig 
att ifrågasätta och ta reda på orsaken till dessa (t.ex. via konceptet stereotypers dubbla 
relativitet). Dessutom får de lära sig att finna förklaringar till dessa stereotyper (t.ex. 
duandets/niandets konnotationer i tyskan jämfört med i finskan/svenskan). Här handlar det 
inte endast om stereotyper gällande kulturella skillnader i företag och organisationer, utan 
speciellt också om sådana kulturella skillnader som affärsmän upptäckt inom området 
kommunikation, som t.ex. tilltal, smalltalk, skriftlig i förhållande till muntlig, möten, 
direkthet i förhållande till indirekthet samt kritik. 
 
I kursen lär sig de studerande känna olika stereotyper genom att läsa och bearbeta utdrag ur 
intervjuerna där affärsmän talar om de kulturella skillnader som de har upplevt. En 
övningstyp går ut på att de studerande tematiskt ordnar olika uttalanden och sedan jämför 
olika affärsmäns uttalanden med varandra. Här bör konstateras att de som intervjuats inte 
nödvändigtvis gör likadana uttalanden och upplever samma skillnader, utan att detta bl.a. är 
beroende av varifrån de kommer (se stereotypers dubbla relativitet). 
 
Av denna orsak är följande steg i diskussionerna att de studerande undersöker de kulturella 
skillnader som de intervjuade uttryckt i form av stereotyper utgående ifrån varifrån de 
kommer och var de arbetar. Härigenom görs de studerande uppmärksamma på att man med 
sitt uttalande inte endast säger något om varifrån man kommer utan också säger något om 
sin (kulturella) bakgrund. 
 

                                                
2 Med stereotypers dubbla relativitet menar jag följande: För det första är det relativt och beroende av dem 
som intervjuas vilka stereotyper de upplever som viktiga. För det andra är det också relativt hur dessa 
stereotyper värderas (positivt eller negativt). 
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Å ena sidan framgår det av intervjuavsnitten att de som intervjuats känner att de hör till en 
speciell grupp (t.ex. tyskar) och att de också tydliggör detta språkligt. Å andra sidan visar 
de intervjuades uttalanden tydligt att de vill avgränsa sig från den andra gruppen som de 
talar om (t.ex. finländare). Härigenom blir det klart för de studerande på vilket sätt och med 
vilka språkliga medel kategoriseringen i vi och de andra sker. 
 
Utgående från olika intervjuavsnitt lär sig de studerande också känna konceptet stereo-
typers dubbla relativitet. Å ena sidan skall de ge akt på vilka stereotyper om kulturella 
skillnader som överhuvudtaget nämns av de intervjuade och å andra sidan skall de upptäcka 
att de stereotyper som beskrivs ofta värderas på helt olika sätt av dem som har intervjuats. 
 
I kursmaterialet finns även övningar där de studerande genom diskussioner och på basis av 
intervjuavsnitten skall dra slutsatser om de intervjuades tankar och uppfattningar. Detta är 
möjligt eftersom de intervjuade talar om hur de upplever de kulturella skillnaderna. De talar 
då visserligen ofta endast om vad de tycker är "annorlunda" och "främmande" och av deras 
uttalanden om t.ex. utländska affärsmän kan man dra slutsatser om deras uppfattningar om 
vad som är "normalt" och "eget" (med avseende på hypotesbildning se artikeln Ekonomiska 
bastexter i denna publikation, 118f.). 
 
I materialet finns också övningar som är anpassade till finländska förhållanden. I dessa 
övningar skall de studerande ta ställning till vissa uttalanden och avgöra om dessa 
uttalanden enligt deras åsikt kunde gälla också för Finland och i så fall i vilka situationer. 
Denna typ av övning leder till att de studerande genom diskussioner stimuleras till att 
reflektera över de beskrivna stereotyperna och att ifrågasätta dessa. 
 
 
4. Slutord 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de övergripande målen för kursprogrammet i 
tyska beaktas i kursen och att tyngdpunkten ligger på utvecklingen av den interkulturella 
kompetensen (se artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profilering av kurs-
programmet i tyska vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna publikation, 104 och 
106). En viktig del av kursen är att deltagarna blir medvetna om både språk och innehåll. 
Kursen har tack vare denna kombination av språkliga och innehållsrelaterade övningar för 
att skapa interkulturell kompetens fått ett positivt mottagande av de studerande. I den 
utvärdering som de studerande har gjort av den fackspråkligt inriktade kursen lovordas 
speciellt diskussionerna om kursens teman (som t.ex. stereotyper i affärskommunikation) 
samt skrivandet av de olika textsammanfattningar som ansluter sig till dessa teman. I kurs-
utvärderingen under studieåret 2005–2006 gavs kursen medelvitsordet 4,06 (på en skala 
från 1–5) när det gällde att ta ställning till frågan om deltagarnas aktiva roll under kursen. 
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Kursen Muntlig affärskommunikation: Företagspresentation och förhandling 
 
Rolf Rodenbeck 
 
  
1. Inledning 
 
Den muntliga kommunikationen har en central ställning i det tyska kursprogrammet på 
Hanken (se den inledande artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profilering av 
kursprogrammet i tyska vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna publikation, 
108ff.). På CEFR-nivåerna A2–C1 erbjuds olika kurser där träningen av de muntliga 
färdigheterna står i fokus. I regel kombineras denna med träning av hörförståelse med band- 
eller videoinspelningar. Tyngdpunkten i de muntliga kurserna har i början lagts vid en 
träning av de allmänspråkliga färdigheterna men övergår i de högre kurserna allt mera till 
en förberedelse för studie- och yrkesrelaterade situationer. Därmed ökar svårighetsgraden i 
uppgifterna, både när det gäller monologer som t.ex. ställningstaganden, presentationer, 
föredrag osv. och i dialoger som t.ex. vardagssamtal, diskussioner och förhandlingar (se 
också Schreiter 2001).  
 
I det följande presenteras det metodiska och didaktiska konceptet för en verklighetstrogen, 
dvs. en handlings- och yrkesorienterad muntlig kommunikationsträning på högskolenivå 
med utgångspunkt i kursen Företagspresentation och förhandling på nivån Tyska VI. 
 
 
2. Muntlig affärskommunikation i undervisningen av tyska som främmande språk på 
högskolenivå: en beskrivning av det didaktiska och metodiska upplägget 
 
Ända fram till mitten av 1980-talet ansågs det vara mycket svårt eller till och med omöjligt 
att behandla och konkret presentera typiska standardsituationer inom affärskommunikation. 
Detsamma ansågs om träningen av muntliga yrkesrelevanta kommunikationssituationer (se 
Buhlmann & Fearns 1987, 366). För att utvidga det fackspråkligt snäva undervisnings-
koncept som dittills hade varit rådande har finländska språklektorer allt sedan mitten av 
1980-talet gjort ett pionjärarbete (inte endast för Finland) för att skapa en kommunikativt 
inriktad, muntlig högskoleundervisning inom området tyska som ekonomiskt fackspråk. 
Först skedde det här arbetet genom att enskilda kursmoduler utvecklades med video-
inspelningar som utgångspunkt (Reuter 1988; Reuter & Rodenbeck 1992), sedan kom dess 
fackdidaktiska uppföljning (Schröder 1988; Reuter 1989; 1992) samt slutligen dess 
vetenskapliga förankring (Reuter 1997). 
 
Det övergripande målet för den yrkesrelaterade tyskundervisningen bör vara utvecklingen 
av en handlings- och kommunikationskompetens inom ett bestämt yrkesområde. När det 
gäller den muntliga fackspråksundervisningen måste man därför beakta följande frågor 
(Rodenbeck 1997b): 
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- Vilka är de typiska kontaktområdena och språkliga användningssituationerna inom ett 
på förhand bestämt yrkesområde? 

- Hur kan dessa situationer behandlas och presenteras konkret på ett så verklighetsnära 
och målinriktat sätt som möjligt i fackspråksundervisningen? 

- Vilka övningsformer är bäst lämpade för att bygga upp den nödvändiga språk-
handlingskompetensen och för att förbereda deltagarna för yrkesmässiga "verkliga 
situationer"? 

 
 
2.1 Kontaktområden och användningssituationer i muntlig affärskommunikation 
 
Till de typiska kontaktområdena och användningssituationerna inom det ekonomiska yrkes-
området i ett snävt perspektiv hör bl.a. att ta kontakt med och sköta kontakten med (nya) 
medarbetare samt att ta kontakt med och sköta kontakten med (nya) affärspartner. Dessa 
kan ske muntligt ansikte mot ansikte eller per telefon. Likaså hör affärssamtal och 
affärsförhandlingar till dessa, både av företagsintern och företagsextern art. 
 
Presentationer är ett annat viktigt område inom muntlig kommunikation i affärslivet. Här 
återfinns för det första presentationer som till största delen sker i form av en monolog och 
som vanligtvis innehåller viktiga företagsdata eller fakta om utvecklingen i ett företag och 
där man ofta gör en tidsmässig jämförelse och använder sig av tekniska hjälpmedel och 
program som t.ex. powerpoint. För det andra presenteras ofta produkter eller tjänster i form 
av en dialog, t.ex. i försäljningssamtal under en mässa eller när man tar emot besökare i 
företaget. Andra kontaktområden som ställer höga krav på kommunikationsförmågan är 
situationer där man tar emot gäster, sköter om kontakter med pressen samt övrigt PR-arbete 
i olika former. 
 
 
2.2 Didaktiska och metodiska arbetssteg och beslut 
 
För att kunna konkretisera och praktiskt omsätta de typiska kontaktområdena och språkliga 
användningssituationerna i fackspråksundervisningen i främmande språk behöver följande 
arbetssteg ingå – här åskådliggjorda med exempel från kursmodulen Företagspresentation 
och förhandling (se också Rodenbeck 1997b): 
 

a) Det första steget utgörs av en dokumentation av autentiska (eller delvis autentiska1) 
fall. Detta sker vanligtvis i form av en fullständig videodokumentation av en kommu-
nikationssituation, t.ex. inspelning av en verklig företagspresentation på video. 

 
b) Det dokumenterade fallet (eller fallen) analyseras därefter utgående från följande 

kriterier (exempel inom parentes): 

                                                
1 Delvis autentiska fall betyder i detta sammanhang kommunikationssituationer som återges av experter och 
som har spelats in för undervisningsändamål. 
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- ämnesrelaterade områden (företagsledning, organisation, marknadsföring, utrikes-
handel etc.) 

- yrkesrelaterade områden (chefsuppgifter, inköp, försäljning, PR etc.) 
- språk och kommunikation (facktermer, grammatik, samtalsstrategier, kommunika-

tionsmetoder, presentationsteknik etc.) 
- kultur och kulturskillnader (tilltal, föredrags- och presentationsstil, umgängesformer, 

klädsel etc.) 
 

c) Eftersom de dokumenterade fallen i sin fulla längd ofta överskrider den tid man har 
till förfogande under kursen kan det vara nödvändigt att didaktiskt reducera film-
materialet genom klippning, editering och indelning i avsnitt. 

 
d) Med utgångspunkt i det dokumentära materialet som på detta sätt gjorts för under-

visningsändamål kan kursledaren producera övningar för undervisningen. Enskilda 
moduler börjar i regel med receptiva övningsformer som t.ex. hörförståelse av video-
band vilka sedan utmynnar i övningar för att göra deltagarna medvetna om hur kom-
plicerad en kommunikationssituation är (ofta sker detta med hjälp av en trans-
kribering av filmtexten). Med hjälp av listor och övningar med färdiga fraser kan 
kursledaren först göra enkla transferövningar och senare följa upp med mera kompli-
cerade produktiva språkövningar i form av rollspel och simuleringar av verkliga 
situationer (se bilaga A: Övningar i muntlig affärskommunikation, 142f.). 

 
e) För fackspråksundervisningen i ett främmande språk på högskolenivå har det visat sig 

vara speciellt lämpligt att kontrastera och komplettera de dokumenterade fallen med 
texter och exempel från tyskspråkig facklitteratur, handböcker och träningsböcker 
(försäljning, presentation, förhandling etc.) (se t.ex. Heller & Hindle 2000; Breger & 
Grob 2003.) 

 
f) Parallellt med de övningar som presenteras (speciellt i början när läraren vill 

medvetandegöra deltagarna) är det mycket viktigt att tillsammans med deltagarna 
diskutera och utveckla möjliga utvärderingskriterier. Eftersom det är frågan om 
ytterst komplicerade kommunikationssituationer blir det snabbt klart att det vid 
bedömningen av hur bra studenten klarar av en situation inte endast handlar om 
språkliga fenomen i snävare bemärkelse (korrekthet, språklig vältalighet etc.) utan att 
också icke-verbala och paraspråkliga fenomen är av stor betydelse för helhets-
intrycket av sådana kommunikativa handlingar.  

 
g) Fallstudierna som reducerats didaktiskt presenteras i undervisningen varefter de 

diskuteras och bearbetas i övningar. 
 

h) Övningarna avslutas i regel med att deltagarna utför en verklighetstrogen, målgrupps-
specifik simulering av den behandlade kommunikationssituationen. Den här upp-
giften förbereds helt av deltagarna själva (med stor frihet när det gäller att välja inne-
håll och form). Uppgiften presenteras på kursen och spelas samtidigt in på video. 
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i) Simuleringen skall i regel utvärderas av kursledaren. För denna utvärdering används 
de evalueringskriterier som utarbetats under kursen och dessa tas upp ännu en gång 
som en del av inlärningsprocessen (delvis i form av en gemensam diskussion under 
videoinspelningen). Bedömningen av en så här komplicerad prestation hör utan tvivel 
till en av de svåraste uppgifterna för kursledaren (se också Reuter & Rodenbeck 1990 
och Reuter 2003). 

 
 
3. Kursen Företagspresentation och förhandling 
 
Sedan 1988 erbjuds en speciell kurs på Hanken inom området muntlig affärskommuni-
kation i tyska. Under många år bestod materialet av en samling fallstudier och inlärnings-
moduler som kallades Produktpresentationer (Reuter 1988) samt Företagspresentationer 
(Reuter & Rodenbeck 1992). Under åren har kursen utvecklats successivt. För det första 
integrerades kursmodulen Affärsförhandling i kursen. För det andra anpassades kursen till 
den år 2000 reviderade versionen av den internationella tyska språkexamen Prüfung 
Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (se bilaga B för närmare information om PWD, 
144). Därmed har kursen två mål: Den behandlar och tränar standardsituationer i muntlig 
tysk affärskommunikation för att förbereda deltagarna yrkesmässigt. Dessutom förbereder 
kursen explicit deltagarna för en internationellt erkänd och organiserad examen på CEFR-
nivån C1. 
 
 
3.1 Praktiska arrangemang 
 
I kursens första del ligger tyngdpunkten på förhandlingar (se också Rodenbeck 1997a). 
Som introduktion behandlas allmänna aspekter på förhandlingar ("Vad skiljer förhandlingar 
från andra samtalssituationer?" etc.) och med hjälp av utdrag ur tillhörande facklitteratur 
diskuteras grunderna för en förhandling samt hur den byggs upp och struktureras. Dess-
utom tar kursledaren alltid konsekvent upp språkliga dimensioner och exempel i under-
visningen. På basis av fallstudier på video (bl.a. Tenberg & Starkbaum 1991) och transkri-
beringar av innehållet analyseras och systematiseras de språkliga intentionerna och deras 
realisering i praktiken. Detta görs med konversationsanalysens metoder. Utgående från 
denna analys kan kursdeltagarna göra upp tabeller med färdiga fraser som delas in enligt 
språklig intention. Dessa tabeller kompletteras sedan med liknande tabeller från lämpliga 
läromedel (t.ex. Miebs & Vehovirta 1996 eller Eismann 2000). Analyserna följs av korta 
förhandlingsövningar och en genomgång av dessa i undervisningen. 
 
Den första delen av kursen avslutas med en förhandlingssimulering som förbereds och 
genomförs av två till fyra studerande. Förhandlingen spelas in på video. Följande situa-
tioner och roller är givna: a) ett möte mellan tyska och finländska affärspartner i ett 
finländskt företag, b) ett möte mellan finländska och tyska affärspartner i ett tyskt företag 
eller c) ett möte mellan tyska och finländska affärspartner på en neutral ort, t.ex. på en 
mässa. Kursdeltagarna får fritt välja teman och ämnen för förhandlingen. Det kan t.ex. 
handla om en inköps- eller en försäljningsförhandling, planering av en reklamkampanj eller 



 139 

förhandling om ett samarbete. Denna första kursdel utgör samtidigt en språklig förberedelse 
för avsnittet argumentation i den muntliga delen av PWD. 
 
Den andra delen av kursen utgörs av ett fullständigt övningskapitel för den muntliga delen 
av PWD och då ligger tyngdpunkten på modulen Företagspresentation. Det är då fråga om 
att specifikt presentera företagsdata utifrån nyckelord och tabeller. Här kan läraren stöda sig 
på inlärningssekvenser och resultat från kurserna Muntlig kommunikation: Tala, presentera, 
övertyga (Tyska IV), Interkulturella Teman och Ekonomiska texter – terminologi och 
strukturer (båda Tyska V), dvs. kursledaren kan förutsätta att deltagarna redan behärskar 
färdigheterna att planera och hålla ett tal inför publik samt att de kan använda lämpliga 
språkliga medel i olika situationer (som t.ex. vid tilltal, indelning, temaväxling, verbali-
sering av diagram och tabeller). Själva språkträningen sker med hjälp av uppgifter och 
övningar som till uppbyggnad, språk och form liknar motsvarande uppgifter i PWD. 
 
Den andra delen av kursen avslutas med en simulering av den muntliga tentamen i PWD. 
Hela kursen kompletteras dessutom med en kontinuerlig genomgång av temat allmänna 
affärsseder i Tyskland i ett interkulturellt perspektiv (se även Rodenbeck 2000). 
 
 
3.2 Kursutvärdering 
 
Förutom Hankenstuderande deltar ofta också studerande vid Helsingfors finska handels-
högskola (HSE) samt några utländska utbytesstuderande i kursen. Både kursens struktur 
samt dess innehåll och metodik verkar tilltala deltagarna: Hankens interna kursutvärdering 
visar regelbundet resultat som ligger över genomsnittet. Under studieåret 2004–2005 erhöll 
de två kurser som förbereder deltagarna inför PWD resultaten 5,50 samt 5,43 (på en skala 
från 1–6) vilket var det bästa sammanlagda vitsordet bland alla språkkurser på Hanken. 
Under samma studieår placerade sig dessa kurser inom de fem bästa bland alla kurser på 
Hanken (se Strandell 2005, 8–9). 
 
Så gott som samtliga kursdeltagare deltar i regel i den externa examen PWD. Denna hålls 
varje år i maj eller juni i Finland. Alla kursdeltagare som hittills har avlagt PWD har gjort 
det med framgång. Därmed har de fått ett intyg över en examen som är internationellt 
jämförbar och erkänd och som visar att de är på nivån C1 enligt CEFR. Under åren 2000 till 
2006 har deltagare från Hankens förberedande kurs fyra gånger uppnått det allra bästa 
resultatet i PWD. 
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Bilaga A: Övningar i muntlig affärskommunikation 
 
Övningarna och indelningen av dem i olika typer baserar sig på modellen för muntlig fack-
språksundervisning utgående från videoinspelningar. Exemplen kommer från modulerna 
Företagspresentation, Produktpresentation och Förhandlingsspråk (Rodenbeck 1997b). 
 

 
Receptiva övningar 

 

 
Exempel 

1. förberedande övningar i att 
förstå band- eller 
videoinspelningar 

 

• formulering av innehållsmässiga och 
språkliga/kommunikativa förväntningar 

• rekonstruktion av en texts byggstenar till en 
innehållsmässigt/språkligt koherent text 

2. övningar i att förstå band- 
eller videoinspelningar 
• globalförståelse 
• detaljförståelse 

• identifiering av innehållsmässiga 
strukturkännetecken enligt nyckelord 

• lucktexter (allmänna eller specifika) 
• att para ihop olika begrepp, definitioner etc. 
• öppna frågor och uppgifter 

 
 

Medvetandegöra 
 

 
Exempel 

3. övningar i att använda 
olika medel att strukturera 
en text 

 

• A-B-C-mönster för en produktpresentation 
(Reuter 1988), differentiering: problem – 
funktion – struktur 

• förhandlingsmodell (en modell i sex steg): 
identifiering/differentiering av delar av ett 
samtal 

4. övningar på basis av 
transkriberingar 

 

• identifiering och systematisering av uttryck 
för talarens avsikt 

• former av och exempel på kund- och 
partnerrelaterad argumentation 

5. övningar i att göra upp 
utvärderingskriterier 

• gemensam diskussion om och utveckling av 
kriterier för utvärdering 

 
 

Färdiga fraser 
 

 
Exempel 

6. övningar i att göra upp 
tabeller med färdiga fraser 

 

• dokumentation och systematisering av språk-
liga varianter för att förverkliga talarens 
avsikt 

7. övningar på basis av 
tabeller med färdiga fraser 
(på satsnivå) 

 

• omformuleringsövningar: t.ex. indirekt/artig 
formulering 

• att para ihop olika alternativ: t.ex. grad av 
bekräftelse eller motsägelse 
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Produktion 

 

 
Exempel 

8. övningar i att återge en 
text 

 

• återgivning (fallstudier) av enskilda texter 
eller delar av text enligt givna kriterier 
(diagram, tabeller, översikter) 

9. övningar i att överföra 
kunskap från ett område 
till ett annat 

 

• produktion av tal med ökande komplexitet 

10. rollspel 
 

• övning i givna kommunikationssituationer 
med struktureringshjälp 

• övning i givna kommunikationssituationer 
utan struktureringshjälp (t.ex. förhandlingar 
enligt situations- eller målbeskrivning) 

11. simuleringar 
 

• komplexa (förberedda) simuleringar av 
presentationer eller förhandlingar som 
studenterna utför (videoinspelning) 

 
 

Utvärdering 
 

 
Exempel 

12. övningar i utvärdering 
 

• kritisk analys och utvärdering av studenternas 
simuleringar och eventuellt en modifiering av 
kriterierna för utvärderingen 
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Bilaga B: Språkprovet i internationell affärstyska (PWD) 
 
Innehåll och struktur (källa: Perlmann-Balme 2000) 
 
Läsförståelse (tid: 75 minuter) 
Deltest Mål Källa Typ av 

uppgift 
Antal 

1 att förstå information 
selektivt  

tidningstext – presentation av ett 
företag t.ex. mål, produkter, 
marknader, affärsresultat 

att göra 
anteckningar 

10 

2 att förstå detaljerad 
information  

tidningstext – trender och teman 
t.ex. nya former av årsberättelser, 
kvalitetsmanagement 

att kryssa för rätt 
eller fel  

10 

3 att förstå viktig 
information 

text om ett företag – företagsintern 
t.ex. protokoll, minnesanteckning, 
PM 

att para ihop 
begrepp och delar 
av texter 

5 

4 att använda fackord i 
sammanhang 

kundfokuserad text om ett företag 
t.ex. broschyr, reklammaterial 

att kryssa för i 
flervalsuppgifter 

10 

 
Hörförståelse (tid: 60 minuter) 
Deltest Mål Textstruktur och källa Typ av 

uppgift 
Antal 

1 att förstå åsikter och 
motiveringar 

delvis i form av monolog eller i 
samtal, experter uttalar sig t.ex. 
om företagsledning, 
marknadsföring 

att kryssa för i 
flervalsuppgifter 

10 

2 att sammanfatta en text från 
band eller video 

i form av dialog t.ex. 
rapportering i form av samtal, 
förberedelse för en mässa 

fri formulering 
enligt givna 
stödord 

3 

3 att förstå information och 
anvisningar 

som 2  att göra 
anteckningar 

10 

 
Skriftlig kommunikation (tid: 45 minuter) 
Mål Typ av text Typ av uppgift 
att uttrycka sig skriftligt kontaktbrev, inbjudan, 

förfrågan, pressmeddelande 
etc. 

fri formulering enligt givna 
stödord 

 
Muntlig kommunikation (tid: 20 minuter) 
Deltest Mål Handling Stimuli Vikt 
1 att presentera sig själv i ett 

yrkesmässigt sammanhang 
att inleda ett samtal, att ge 
personlig information  

verbal 20 % 

2 att presentera ett företag att ge information om ett 
företag 

översikter, 
cirkeldiagram 
etc. 

40 % 

3 att argumentera inom 
ramen för ett modellfall 

att uttrycka en ståndpunkt, att 
framföra argument, att bemöta 
en partner, att säga emot honom 
på ett artigt sätt etc. 

verbal 
och/eller 
visuell 
 

40 % 
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Förberedelsekurs för studier utomlands 
 
Margit Breckle 
 
 
1. Inledning 
 
Internationaliseringen är ett viktigt mål inte endast för finländsk högskolepolitik utan också 
för Svenska handelshögskolan. Speciellt tack vare Erasmus-utbytesprogrammen har de 
internationella kontakterna mellan europeiska universitet ökat sedan 1990-talet, vilket bl.a. 
har lett till en ökad mobilitet bland studenterna. Också Hanken har byggt upp ett om-
fattande nätverk av partneruniversitet som högskolan har utbyte med. För studerande är det 
viktigt att skaffa sig erfarenheter utomlands, både när det gäller det kommande yrkeslivet 
men också för den personliga utvecklingen. 
 
För att studierna utomlands skall bli framgångsrika behövs målinriktade förberedelser. Av 
denna orsak och på basis av egna forskningsresultat utvecklade lektor Joachim Schlabach 
(1997a; 1997c; 1997d) i mitten av 1990-talet en förberedelsekurs för studier utomlands. 
Kursens mål är att innehållsmässigt och språkligt förbereda de studerande för deras vistelse 
vid ett tyskspråkigt universitet, dvs. att förbereda dem för de typer av kommunikations-
situationer som de möter under sina studier där (Schlabach 1997a) och för att de skall 
kunna genomföra sina ämnesstudier på tyska. Förberedelsekursen samlar deltagare inte 
endast från Hanken i Helsingfors utan också från Hanken i Vasa (genom videokonferens) 
samt studerande från Helsingfors finska handelshögskola/HSE (tack vare ett avtal om 
flexibel studierätt mellan finländska universitet, det s.k. JOO-avtalet, se JOO-studier). 
 
Kursen är direkt förberedande för ämnesstudier på ett främmande språk. Det är alltså fråga 
om tyskundervisning med en fackspråklig fokusering, där de studerande kan välja sina egna 
tyngdpunkter. Därmed beaktas speciellt de studerandes olika intressen (som t.ex. huvud-
ämne och val av utbytesuniversitet). 
 
De övergripande målen för kursprogrammet i tyska förverkligas i denna kursmodul där 
målet är att förbereda de studerande inför studierna vid ett tyskspråkigt universitet (se även 
artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profilering av kursprogrammet i tyska vid 
Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna publikation, 104). 
 
 
2. Utveckling av kursen  
 
2.1 Forskningsresultat 
 
För att konstatera vilka svårigheter de studerande möter under sin vistelse vid ett tysk-
språkigt universitet gjorde lektor Joachim Schlabach i mitten av 1990-talet en behovs-
analys, i vilken alla studerande som deltagit i ett utbyte utfrågades om sina erfarenheter och 
problem med språket under studierna utomlands (Schlabach 1997a; 1997c; 1997d). 
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Det visade sig i behovsanalysen att det problem som oftast nämndes gällde att förstå före-
läsningar och att kunna göra anteckningar under föreläsningar. Den vanligaste formen av 
undervisning bland dem som studerar utomlands är just föreläsningar (Schlabach 1997d, 
822). Det bör här betonas att förståelsen upplevdes som svår speciellt i början av en vistelse 
vid ett tyskspråkigt universitet. De studerande som besvarade enkäten hade även problem 
med att skriva seminarieuppsatser och att tala eller diskutera fritt (Schlabach 1997a), 
liksom också med att förstå dialekter (Schlabach 1997d, 824). 
 
Utgående från resultaten av behovsanalysen undersökte Schlabach (1996; 1997b; 2000a; 
2000b; 2000c; 2001) närmare det område som de studerande hade upplevt vara det mest 
problematiska under vistelsen utomlands, dvs. förståelsen av föreläsningar. Dels ana-
lyserades olika föreläsningar med textlingvistiska metoder (se bl.a. Schlabach 2000b), dels 
genomfördes hör- och seförståelsetest (med hjälp av videoinslag) med de studerande. Det 
visade sig att ur en didaktisk synvinkel är det speciellt tre områden som försvårar 
förståelsen av föreläsningar på ett främmande språk. För det första är det svårt för de 
studerande att känna igen en växling av temat som inte markeras med meta- och 
paralingvistiska medel (se bl.a. Schlabach 1997b). För det andra innebär vissa områden 
inom det allmänna vetenskapliga språket svårigheter för de studerande. Till dessa hör 
speciellt några grupper av verb eller verbsammansättningar, som t.ex. funktionsverbs-
förbindelser, kollokationer eller idiomatiska uttryck (ibid.). För det tredje kan man nämna 
(implicita) värderingar som ingår i det allmänna vetenskapliga språket och som kan 
försvåra förståelsen av föreläsningar på ett främmande språk (se bl.a. Schlabach 2000c). 
 
 
2.2 Utveckling av förberedelsekursen 
 
De forskningsresultat som Schlabach erhöll om studenternas erfarenheter under utbytes-
studierna visar att det är nödvändigt att språkligt förbereda de studerande inför studierna 
vid ett tyskspråkigt universitet. Det var därför som Joachim Schlabach i mitten av 1990-
talet utvecklade förberedelsekursen för utbytesstudier. Speciell uppmärksamhet ägnades åt 
förståelsen av ämnesföreläsningar (vilka enligt forskningsresultaten utgjorde det mest 
problematiska området av studierna utomlands). Under kursen tränades dock inte endast de 
kommunikativa färdigheter som krävs för studier utan studenterna gavs också praktiska tips 
inför utresan.  
 
Under studieåret 2003–2004 skedde en vidareutveckling av kursen inom ramen för ett 
virtualiseringsprojekt som genomfördes av Margit Breckle (projektet beviljades medel av 
Svenska handelshögskolan). Kursen virtualiserades delvis, vilket betyder att det numera är 
fråga om en intensivkurs bestående av en kombination av online-övningar och kontakt-
undervisning. Denna vidareutveckling har medfört att också studerande vid Vasa campus 
nu kan delta i kursen (i kontaktundervisningen genom videokonferens). På grund av de 
speciella fordringar som ställs på rum (studerande vid olika högskolor), tid (olika datum för 
utresa) och kursdeltagarnas behov (olika utbytesuniversitet i alla tyskspråkiga länder samt 
deltagarnas olika huvudämnen) är kursen uppbyggd så att speciella hänsyn tas till de 
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studerandes individuella behov genom en differentiering av materialet. Arbetet med att 
utveckla kursen till en intensivkurs som en kombination av online-övningar och kontakt-
undervisning har presenterats och diskuterats vid följande konferenser: de nordiska DAAD-
lektorernas möte i Reykjavik (2004) och vid den XIII internationella konferensen för 
tysklärare i Graz (2005). 
 
 
3. Val av material och övningar för kursen 
 
Metodiskt och didaktiskt är kursen inriktad på studier och verklighetstrogna, praktiska 
övningar. Eftersom målet med kursen är att språkligt och innehållsmässigt förbereda de 
studerande för studier vid ett tyskspråkigt universitet tar kursen upp typiska situationer där 
de studerande konfronteras med vardagen för en studerande i ett tyskspråkigt land. Dessa 
situationer tränas i kommunikativa övningar (s.k. Probehandeln). Det är alltså fråga om att 
träna studierelevanta kommunikationssituationer. Kursen är en s.k. Blended Learning-kurs 
(kursupplägget är delvis virtuellt), vilket betyder att materialet omfattar både online-
material i inlärningsmiljön WebCT samt ett kompendium. 
 
På basis av de resultat som Schlabach fick i sin behovsanalys betonar förberedelsekursen 
speciellt förmågan att förstå föreläsningar och föredrag som hålls av studerande vid 
seminarier samt förmågan att göra anteckningar under dessa. För träningen av hör-
förståelseförmågan används de forskningsansatser som sedan tidigare är kända (se Eggers 
1996, Kühn 1996 eller Wiemer et al. 1997). Hörförståelsen tränas dock inte endast under 
kontaktundervisningen utan också i online-övningarna. Här är det fråga om förståelse av 
föredrag om ekonomi och övningarna är speciellt anpassade till kursens behov (delvis 
virtuellt kursupplägg). Föredragen som hölls av tyskspråkiga utbytesstuderande bearbetades 
tekniskt inom ramen för det nämnda virtualiseringsprojektet och kursdeltagarna kan öva 
förståelsen av föredragen via dator. I enlighet med de didaktiska och metodiska ansatserna 
för träning av hörförståelse aktiveras förkunskaperna före den första lyssningen genom att 
deltagarna antecknar vad de förväntar sig av innehållet i föredraget. Först efter denna första 
uppgift är det möjligt för dem att lyssna på föredraget och att lösa de uppgifter som hör till. 
Uppgifterna skall stöda förståelsen (globalt och selektivt) och göra det möjligt att göra 
anteckningar under föredraget. Därmed övas de områden som enligt Schlabachs 
undersökningar försvårar förståelsen av föreläsningar på ett främmande språk (se ovan). 
För att träna den globala förståelsen får kursdeltagarna i slutet av föredraget alltid uppgiften 
att ännu en gång kort sammanfatta de viktigaste punkterna. Därtill skall de studerande 
jämföra innehållet i föredraget med de förväntningar och förkunskaper som de antecknat 
och av detta dra slutsatser om sin egen inlärning. Deltagarnas svar sparas automatiskt och 
sänds till kursledaren för genomgång. Under online-övningarna kan de studerande öva 
hörförståelsen av föredragen individuellt, i enlighet med sina huvudämnen (som t.ex. 
marknadsföring eller intern redovisning), för att förbereda sig för att förstå föreläsningar på 
tyska.  
 
Förutom förmågan att förstå föredrag och att göra anteckningar finns det bland online- 
övningarna också andra hörförståelseövningar. Den selektiva hörförståelsen tränas med 
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hjälp av inspelade intervjuer med före detta utbytesstuderande som berättar om sin vistelse 
utomlands och det universitet som de studerat vid. På detta sätt lär sig de studerande också 
något om den stad och det universitet som de valt för sina studier. Också här sker en 
differentiering enligt kursdeltagarnas individuella behov (på samma sätt som vid lyssnandet 
på föredragen). Dessutom tränas förståelsen av dialekt eller starkt dialektalt färgat språk, 
eftersom även det är ett område som enligt Schlabachs behovsanalys (1997d, 824) vållar 
problem för de studerande. Under studierna i ett tyskspråkigt land konfronteras studenterna 
mer eller mindre med dialekter och dessa övningar ska ge deltagarna en visshet om att de 
(med litet träning) kan förstå också dialekter eller starkt dialektalt färgat språk (enligt 
kursprincipen: Probehandeln, dvs. träning med hjälp av kommunikativa övningar). 
 
Under kontaktundervisningen betonas förmågan att uppfatta vad som sägs på video samt 
förmågan att göra anteckningar under föreläsningar. Undervisningen fokuserar på specifika 
drag som t.ex. långa, sammanhängande talade texter, växling av temat och allmänt veten-
skapligt språk. Som avslutning på kursen testas slutligen kursdeltagarnas förmåga att förstå 
och göra anteckningar under en föreläsning som de får se och höra endast en gång. Syftet är 
att demonstrera och göra dem förberedda för en verklig situation. 
 
Eftersom utbytesstuderande även måste läsa tyskspråkig ekonomisk facklitteratur under sin 
vistelse tränas läsandet av facklitteratur under kursen. I kursen ingår även avsnitt om 
användningen av ordböcker och lämpliga uppslagsverk som t.ex. handböcker. 
 
Enligt de studerande som deltog i Schlabachs undersökning (1997a) bereder även 
skrivandet av inlämningsuppgifter problem. Därför skriver kursdeltagarna seminariearbeten 
på tyska under kursen, med speciell tonvikt på det allmänna vetenskapliga språket samt det 
vetenskapliga skrivandet på tyska. I enlighet med sitt huvudämne väljer de studerande 
självständigt ett tema och motsvarande tyskspråkiga artiklar om ämnesområdet och skriver 
sedan sitt arbete om detta. 
 
Under kontaktundervisningen övas speciellt den muntliga färdigheten för att göra det lättare 
för deltagarna att tala fritt och diskutera på tyska (se Schlabach 1997a). De studerande 
håller därför ett föredrag under ett seminarium, där de presenterar sitt seminariearbete och 
svarar på frågor från de andra deltagarna. Dessutom skall de utan någon längre förberedelse 
kunna hålla korta presentationer, t.ex. beskriva en grafisk översikt. Även diskussion övas. 
Teman för diskussionerna är ekonomiska eller vetenskapliga frågeställningar samt studie-
relaterade frågor. Speciellt övas argumentering samt avvägande av för- och nackdelar. 
 
Avslutningsvis deltar de studerande också i en muntlig tentamen, under vilken de skall 
diskutera ekonomiska problemställningar, som är en vanlig situation under utbytesstudier. 
Denna tentamen har visat sig vara mycket nyttig, eftersom den hjälper deltagarna att 
övervinna en eventuell rädsla inför en muntlig examination vid ett tyskspråkigt universitet.  
 
Både under online-övingarna och kontaktundervisningen stöds innehållet i form av 
ekonomiska och vetenskapliga teman av de språkliga övningarna, som främst tjänar till att 
repetera och utveckla det allmänna vetenskapliga språket. Genom övningarna tränas 
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framför allt de områden inom det allmänna vetenskapliga språket som enligt Schlabachs 
forskning bereder svårigheter (t.ex. funktionsverbsförbindelser, kollokationer eller idiom). 
Dessa övningar finns tillgängliga delvis i kompendieform (för kontaktundervisningen) och 
delvis virtuellt (online-övningar). Online-övningarna har gjorts med hjälp av författar-
programmet Hot Potatoes. 
 
En viktig del av förberedelsekursen utgör de praktiska råd som ges inför utbytesvistelsen. 
Under rubriken Tipp der Woche (= veckans tips) behandlas sådana områden som har visat 
sig vara speciellt viktiga i de rapporter som tidigare utbytesstuderande skrivit. Det är här 
inte endast fråga om råd angående studier och livet utanför studierna, utan också om 
information om myndigheter och allmänt om vardagen i de tyskspråkiga länderna. För att 
de studerande skall lära känna landet och staden dit de ska åka och också utbytesuniversi-
tetet ingår egna sökningar på nätet som en del i kursen. I de här uppgifterna tas hänsyn till 
de olika val av universitet och huvudämne som de studerande har gjort. Slutligen bör 
nämnas att det under kontaktundervisningen finns så mycket material som möjligt 
tillgängligt (t.ex. ordböcker, listor över studieprestationer, tentamenssamlingar, föreläs-
ningsmanuskript), för att de studerande skall få en bra inblick i hur det är att studera på 
tyska. 
 
 
4. Slutord 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den här kursen är en fackspråkligt inriktad kurs 
i tyska som speciellt karakteriseras av differentiering, dvs. den tar speciell hänsyn till de 
olika behov och inriktningar som de studerande har. Målet för kursen är att utveckla 
deltagarnas kommunikativa kompetens i studierelaterade sammanhang. En sådan direkt 
förberedelse för en utbytestermin, där alla relevanta situationer tas upp och tränas 
kommunikativt, har tagits emot väldigt positivt av de studerande. Kursen har alltid fått 
mycket god respons av deltagarna. Detta gäller inte endast de utvärderingar som de 
studerande gjort, utan också de återkopplingar som de ger i de rapporter som de skriver 
efter de första veckorna vid utbytesuniversitetet. Under studieåret fick kursen vitsordet 5,5 
(på en skala från 1 till 6) av deltagarna. 
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Kursen Tysk handelsrätt  
 
Rolf Rodenbeck 
 
 
1. Inledning 
 
Kursen Tysk handelsrätt på tyska är på nivån C1 (Tyska VI) enligt CEFR och riktar sig 
först och främst till längre hunna studerande med goda kunskaper i tyska och minst grund-
kunskaper i handelsrätt. Det spelar ingen roll om kunskaperna i handelsrätt bygger på det 
finländska rättsliga normsystemet eller på något annat normsystem. Naturligtvis riktar sig 
kursen speciellt till Hankenstuderande med handelsrätt som huvudämne eller biämne. 
Kursen hölls fram till år 2001 i samarbete med Institutionen för handelsrätt och kunde 
räknas tillgodo antingen inom studierna i handelsrätt eller inom tyska. I denna artikel 
presenteras först läroboksprojektet Deutsches Wirtschaftsrecht (tysk handelrätt) som utgör 
basis för kursen och därefter beskrivs det didaktiska konceptet och undervisningsmetodiken 
med hjälp av några exempel. 
 
 
2. Handelsrättens ABC på tyska – bakgrund till och utveckling av ett kurs- och 
lärobokskoncept för tysk handelsrätt 
 
Under höstterminen 1996 höll Mario Cebulla och Karsten Strüben från den rätts- och 
statsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Greifswald en introduktionsföreläsning på 
20 timmar i ämnet tysk handelsrätt på Hanken. Cebulla och Strüben var inbjudna av 
Institutionen för handelsrätt. Föreläsningsserien gick under namnet Handelsrättens ABC på 
tyska och hölls enbart på tyska – en nyhet på Hanken. Inom ramen för ett bilateralt avtal 
mellan Hanken och Ernst-Moritz-Arndt-universitetet i Greifswald uppstod ett flerårigt 
gemensamt projekt som också stöddes av Sokrates-Erasmus programmet. Projektet ledde 
till ytterligare fyra föreläsningsserier med tillhörande språkövningar (1997, 1999, 2001, 
2004) samt utarbetande och publicering av en introducerande lärobok i ämnet tysk handels-
rätt (Cebulla & Rodenbeck 2001). 
 
Utvecklingen av kursen kan betecknas som både interdisciplinär och internationell genom 
att två institutioner på Hanken planerade och organiserade kursen tillsammans. Dessutom 
deltog ett av Hankens tyska partneruniversitet i inledningsskedet i samarbetet. 
 
Redan år 1997 förberedde och stödde Rolf Rodenbeck på tyska avdelningen vid Institu-
tionen för språk och kommunikation förläsningsserien språkdidaktiskt. Målet var att kurs-
deltagarna inte endast skulle få en inblick i tysk handelsrätt utan att de också med hjälp av 
de ordlistor och de fackspråkliga övningar som gjordes utifrån föreläsningsunderlaget sam-
tidigt skulle fördjupa och utvidga sina aktiva och passiva fackspråkliga färdigheter. Kurs-
deltagarna var mycket nöjda med de språkövningar och uppgifter som ingick i kurs-
materialet och det positiva mottagandet föranledde Cebulla och Rodenbeck att konkretisera 
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sin idé till ett samarbetsprojekt. Målet var att framställa och publicera ett undervisnings-
material för en kurs för utländska studerande i juridik och ekonomi.  
 
Förutom de kurser som hölls i Helsingfors och det arbete med delar av manuskriptet som 
gjordes på de två orterna ordnades två gemensamma arbetsmöten samt ett möte för att 
slutföra hela manuskriptet i Greifswald. Alla de undervisningsenheter som hade produ-
cerats provades ut och evaluerades i kurser på Hanken under höstterminerna 1997, 1998 
och 1999.  
 
Under realiseringsskedet presenterades och diskuterades läroboksprojektet inför en fack-
publik vid följande tillställningar: vid Goetheinstitutet i Moskva under ett fortbildnings-
seminarium för universitetslektorer (Tyska för jurister) (1999), 12th LSP Symposium i 
Bolzano (1999), vid Tyska institutionen vid Tammerfors universitet (1999), vid årsmötet 
för Tyska som främmande språk, universitetet i Dortmund (2000), vid språkcenterdagarna 
vid Tekniska högskolan i Helsingfors (2001), vid den XII internationella tysklärar-
kongressen i Luzern (2001). Projektet har fått finansiellt understöd framför allt genom en 
av Hankens interna stiftelser (Elisabeth Schusters stiftelse) och undervisningsministeriets 
medel för utveckling av undervisning. 
 
 
3. Cebulla & Rodenbeck: Deutsches Wirtschaftsrecht – en introduktion i tysk 
handelsrätt med integrerad fackspråkskurs 
 
Även om rättssystem och lagar blir allt mera likartade i Europa och ämnet juridik 
internationaliseras allt mera fanns det i slutet av 1990-talet endast några få läroböcker på 
den tyska marknaden som behandlar tyskt juridiskt fackspråk (inom det ekonomiska 
fackspråket var läget ett helt annat). Som exempel på juridiska läroböcker kan nämnas 
Kühn 1992, Shaw 1994 samt Jung 1994. Strävan att täcka ett så brett innehåll som möjligt 
och samtidigt nå mycket olika målgrupper och språkliga inlärningsnivåer är en av de största 
svagheterna hos många av dessa läroböcker. 
 
 
3.1 Målgruppsspecifik ansats 
 
Med boken Deutsches Wirtschaftsrecht utvecklades ett nytt lärobokskoncept som möjliggör 
ett differentierat angreppssätt tack vare en innehållsmässig avgränsning och en noggrann 
beskrivning av målgruppen. Kursdeltagarna får förutom en innehållsmässig introduktion i 
ämnet även lära känna och öva fackspråket i handelsrätt genom omfattande uppgifter och 
övningar.  
 
Målgrupperna för den här läroboken är framför allt studerande i juridik och ekonomi vid 
högskolor, universitet och språkcenter utomlands där de t.ex. förbereder sig för utbytes-
studier vid ett tyskt universitet. Boken lämpar sig också för blivande översättare eller 
utländska studerande som deltar i ämnesförberedande kurser vid tyska universitet. 
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För att förstå texten i läroboken krävs inga kunskaper om det tyska rättsväsendet eller tysk 
handelsrätt. Kursdeltagarna borde visserligen ha goda kunskaper i tyska samt behärska 
grunddragen i det egna landets rättsväsende. Språket och stilen i läroboken motsvarar 
avsiktligt den stil som är vanlig i tyska juridiska texter och förutsätter därmed en relativt 
hög språklig nivå (C 1 enligt CEFR). 
 
Läroboken är innovativ i framför allt två hänseenden. För det första är texten begränsad till 
ett centralt område inom juridiken, dvs. den tyska handelsrätten i vilken den introducerar 
utländska studerande som redan har vissa förkunskaper i juridik. För det andra lär den ut 
det tyska juridiska fackspråket och ger möjligheter till träning av detta. Läroboken följer de 
nyaste rönen inom fackspråksforskningen och fackspråksdidaktiken som stöder sig på 
resultat från de kognitiva vetenskaperna (se bl.a. Jahr 1996; Wendt 1997; Baumann 2000 
samt Blei 2002; se också den inledande artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: 
profilering av kursprogrammet i tyska vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna 
publikation, 105f.). 
 
 
3.2 Innehåll och struktur  
 
Strukturen i boken följer de typiska frågor som blir aktuella när en företagare etablerar sig i 
Tyskland och täcker huvuddelarna inom detta juridiska område i nio kapitel: (1) grunderna 
i tysk handelsrätt, (2) avtalsrätt/köpeavtal, (3) övriga avtalsformer, (4) avtalsstörningar och 
reglering av felansvar i köprätt, (5) handelsköp, (6) finansieringsfrågor/säkerhetsrätt, (7) 
bolagsrätt, (8) felansvar och skadestånd (9) konkurrensrätt och konsumentskydd. Innehållet 
och ordningsföljden motsvarar i väsentliga drag de kursintroduktioner som finns i den s.k. 
ekonomiska privaträtten (se t.ex. Führich 2004 eller Meyer 2006). 
 
Till varje kapitel hör en övningsdel. Denna är alltid uppdelad i tre olika avsnitt: 
 
a) Juridiska aspekter: De innehållsmässiga aspekterna i varje kapitel behandlas i fem till 
tio olika uppgifter. Typiska uppgifter är kombinationsuppgifter (term – exempel, term – 
definition etc.), struktureringsuppgifter (komplettering av strukturöversikter, överordnade 
och underordnade begrepp etc.) samt öppna frågor som hänför sig till texten. 
 
b) Språkliga aspekter: I ca tio uppgifter behandlas fackspråkliga aspekter med tonvikt på 
ordförråd och grammatik. Rättslingvistiska undersökningar som analyserar förståelsen av 
juridiskt språk visar att förståelseproblem främst förorsakas av semantik samt grammatik 
och syntax (se Kühn 2000). Språkliga förståelseproblem konstateras bl.a. på följande 
områden (ibid). Exemplen nedan är från läroboken och åskådliggör sådana problem: 
 
– juridisk terminologi „Abstraktionsprinzip“, „positive Forderungsverletzung“ 
– semantisk omtydning av vardagsspråkliga lexem som "termini technici" „Besitzer – 

Eigentümer“, „Vertreter“, „Leistung“ 
– speciella semantiska skillnader „Forderung – die Forderung geltend machen“, „Wille – 

Willensäußerung“ 
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– semantiskt flertydiga begrepp „ordentliche Kündigung“, „elterliche Sorge“, „das 
Gericht anrufen“ 

– nominalstil „das Nichterfolgen“, „die Geltendmachung“, „das Eintragungserfordernis“ 
– personifiering av abstrakta sakförhållanden „der Gesamtschuldner“, „der 

Gesellschafter“, „der Inanspruchgenommene“ 
– anhopning av genitiv- och participkonstruktioner 

„Kommt es nach Erbringung sämtlicher erforderlicher Leistungshandlungen des 
Verkäufers zu einem von ihm nicht zu vertretenden Untergang der ausgesonderten 
Kaufsachen, dann ist er von seiner Leistungspflicht gemäß § 275 BGB frei geworden.“ 

– långa bestämningar 
„Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig oder regelmäßig in sonstiger 
Weise Waren oder Leistungen anbietet oder als Anbieter von Waren oder Leistungen 
gegenüber Letztverbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt, hat die Preise 
anzugeben, die einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile 
unabhängig von einer Rabattgewährung zu zahlen sind (Endpreise).“ 

– speciella metaforer 
„Augenscheinnahme“, „Faustpfand“, „Treu und Glauben“, „Früchte ziehen“ 

 
De språkliga uppgifterna och övningarna är till övervägande del baserade på de här 
problemen och tar upp typiska exempel från motsvarande kapitel. Typiska uppgifter är 
kombinationsuppgifter (verb – substantiv eller verb – adjektiv), lucktexter där fackord skall 
skrivas in, nominaliseringar, prepositioner, omvandlingar av genitiv- och particip-
konstruktioner etc. I regel följs de inledande kombinationsuppgifterna (verb-substantiv 
och/eller adjektiv-substantiv) av mera komplexa uppgifter. Dessa uppgifter kompletteras 
slutligen av övningar med fackspråkliga kommunikationssituationer, som går ut på att t.ex. 
definiera, jämföra, klassificera eller argumentera. 
 
c) Flervalsuppgifter: Övningsdelen avslutas alltid med ca tio innehållsbaserade frågor i 
form av en flervalsuppgift. För varje fråga ges fyra svarsalternativ av vilka ett alternativ 
utgör den riktiga lösningen.  
 
En utförlig tysk ordlista – en egen för varje kapitel – utgör grunden för alla uppgifter och 
övningar. Ordlistan beaktar även sådana uttryck som är typiska för det juridiska fack-
språket, som t.ex. verb-substantiv och adjektiv-substantivförbindelser (exempel: einen 
Vertrag anfechten, Schadenersatz leisten, die Haftung ausschlieβen, das bewegliche 
Vermögen, die arglistige Täuschung etc.) Den här formen av presentation stöder bildandet 
av de kunskapsstrukturer och semantiska nätverk som är förankrade i den s.k. 
kognitionsteorin (se Jahr 1996). En ordlista som är strukturerad på det här sättet är 
dessutom till stor praktisk hjälp vid lösningen av uppgifterna i läroboken. 
 
Alla övningsuppgifter hör nära ihop med texterna i läroboken. Detta angreppssätt medger 
att man kan gå tillbaka till texterna upprepade gånger och att man kan behandla materialet 
systematiskt: textgenomgång, språkliga övningar, innehållsövningar, (själv)kontroll. 
Lösningarna till övningarna kan kontrolleras självständigt med hjälp av facit. Därmed 
passar läroboken såväl för fackspråkligt förberedande kurser som för självstudier. 
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4. Praktiska arrangemang och utvärdering av kursen  
 
Kursen Tysk handelrätt har hittills genomförts i två olika former. Under åren 1997, 1999, 
2001 och 2004 bestod kursen av en tjugo timmars gästföreläsning som ordnades som 
intensivkurs under en enda vecka av Institutionen för handelsrätt. Detta betydde att de tyska 
föreläsarna dagligen från måndag till fredag höll en fyra timmars föreläsning som baserade 
sig på innehållet i läroboken. Föreläsningsserien avslutades med en tentamen av innehållet 
(i form av flervalsfrågor). Den här studieprestationen räknades Institutionen för handelsrätt 
tillgodo inom ramen för en litteraturkurs. Innan föreläsningsserien startade höll den tyska 
avdelningen en fyra timmars introduktion till kursen och arbetet med läroboken. 
 
Efter föreläsningsserien fortsatte den språkliga delen i form av en kurs som hölls av tyska 
avdelningen och som bestod av två timmar i veckan under en termin. Dels repeterade man 
innehållet, dels gick man igenom de språkliga aspekterna utgående ifrån uppgifterna och 
övningarna i läroboken. Det här arbetet kan till stora delar göras kontrastivt: en jämförelse 
med de finländska reglerna för civilrätt är i regel relativt enkel att göra då både det tyska 
och det finländska rättssystemet till största delen är normerat i lagen – till skillnad från t.ex. 
den angelsaxiska rättstraditionen.  
 
Den här formen av rättsjämförelse underlättar naturligtvis en jämförelse mellan språken, 
som i detta fall är svenska och tyska. Men det bör ändå påpekas att fackspråkliga termer, 
talesätt och så vidare oftast kan förklaras endast med en hänvisning till en speciell kontext i 
det egna språket och till det egna rättssystemet eftersom det juridiska fackspråket i jäm-
förelse med andra fackspråk har visat sig vara speciellt kultur- och språkbetingat (Eriksen 
2001, 586). Detta kan illustreras med en jämförelse av beteckningen av olika funktioner i 
kapitalbolag (Heyse & Rodenbeck 2003). Även för översättare av juridiska texter är detta 
fenomen mycket bekant: "När det gäller juridiska facktermer är det snarare regel än 
undantag att motsvarigheter på ett annat språk inte är (helt) likvärdiga eller att 
motsvarigheter t o m [sic!] saknas helt." (Vogel 1988, 34) 
 
Under åren 1998 och 2006 hölls kursen som en 28 timmars kurs under en termin inom 
ramen för studierna i tyska. Den här formen kan ses som en kombination av den ämnes-
föreläsning och den jämförelse av språk och rättssystem som har beskrivits ovan. Den 
kompletteras ytterligare av korta repetitionsförhör utgående från språkövningarna. Exa-
minationen består av en kombinerad innehålls- och språktentamen, dvs. innehållet exami-
neras i form av ett flervalstest medan den språkliga tentamen baserar sig på de språkliga 
uppgifterna och övningarna i boken. 
 
Kursdeltagarna har alltid visat stort intresse för kursen och den har fått ett mycket positivt 
mottagande. Även om kursen är på en hög språklig nivå och innehållsmässigt relativt 
krävande har deltagarantalet varje gång varit omkring 15 studerande och dessa har avlagt 
kursen med framgång. Olika kommentarer i utvärderingarna av kursen bekräftar att kurser 
på den här nivån och i den här omfattningen välkomnas av deltagarna. Sådana här kurser 
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utgör en viktig profilering av kursprogrammet i tyska och de hjälper också till att befästa 
det goda rykte som Hankens språkundervisning har. 
 
Utdrag ur kursdeltagarnas kursutvärderingar våren 2004: 
 

Jag tyckte, att kursen var jättebra p.g.a. det, att vi fick en ganska bra bild av det tyska 
rättsystemet inom affärsjuridik och lärde orden, som är nyttiga & viktiga inom branschen 
överallt. 
 
Det var en mycket intressant kurs och jag tror att både språkligt (krävande) och 
innehållsmässigt är det något jag kommer att ha nytta av i framtiden… Det var mycket trevligt 
att ha personer som var bekant med det tyska lagsystemet och kunde undervisa verkligen 
intressant. 
 
Sakkunniga föreläsare med ett gott grepp om sitt område; möjliggjorde förankring i 
verkligheten i form av exempel etc. 
 
Speciellt övningarna i slutet av varje kapitel i boken var bra… Mycket intressanta och bra 
gästföreläsare, intressant innehåll i föreläsningarna. Båda talade mycket klart och tydligt, det 
var lätt att förstå. (Översättning: Märta Båsk) 
 
Bra bok, mycket relevant, bra med övningar vid slutet av varje kapitel… Utmärkta föreläsare… 
fortsätt i samma stil! 
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Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: Kvalitetssäkring – utvärdering – 
benchmarking 
 
Margit Breckle 
 
 
1. Inledning 
 
I och med introduktionen av den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) 
inom språkundervisningen har kvalitetssäkring samt utvärdering och benchmarking blivit 
allt viktigare, eftersom referensramen inte endast gör det möjligt att jämföra språk-
kunskaper hos olika individer utan också kan tjäna som en del av kvalitetssäkringen. 
 
Begreppet kvalitet kan definieras på olika sätt och med hjälp av s.k. kvalitetskriterier, t.ex. 
som kundkvalitet eller som toppkvalitet. Med kvalitet kan också avses att man uppnår ett 
bestämt mål och att man kan bevisa detta (Hanken 2006, 31). Kvalitetssäkring betecknar 
enligt detta metoder, processer eller system som säkerställer och vidareutvecklar kvaliteten 
på bestämda områden (Hanken 2006, 32). Utvärdering skall ses som en del av kvalitets-
säkringen där bestämda områden utvärderas systematiskt och kontinuerligt samt jämförs 
med de fastslagna målen (ibid.) En speciell form av utvärdering är benchmarking (Hanken 
2006, 33) som betyder att man gör en extern jämförelse med t.ex. andra institutioner eller 
studerande. 
 
Denna artikel skall ses som ett bidrag till kvalitetssäkringen och utvärderingen av kurs-
programmet i tyska vid Svenska handelshögskolan (Hanken). I artikeln beskrivs systemet 
för kvalitetssäkring (processer, metoder, måttstockar). Först presenteras de kvalitetskriterier 
som kursprogrammet baseras på och sedan beskrivs utvärderingen av kurserna utifrån de 
uppställda kriterierna. Tyngdpunkten ligger på mätningen av de studerandes språk-
kunskaper. Denna har också en viktig benchmarkingfunktion. 
 
 
2. Kriterier för kvalitetssäkringen 
 
I samband med utvecklingen av kursprogrammet i tyska har tyska avdelningen ställt upp 
olika kvalitetskriterier: 
 
a) hur transparenta kurserna i tyska och det tyska kursprogrammet är 
Kriteriet transparens betyder att kursprogrammet bör presenteras tydligt och klart för 
studenterna samt att de bör informeras om de enskilda kursernas innehåll och krav.  
 
b) hur nöjda de studerande är med kursprogrammet   
Detta mäts med hjälp av de kursutvärderingar som har utvecklats på Hanken. 
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c) hur studenterna tar emot det tyska kursprogrammet (subjektivt behov) 
Detta kvantifieras genom antalet studerande som t.ex. väljer tyska inom ramen för de 
obligatoriska studierna och i sista hand genom antalet kurser som de studerande slutför. 
Speciellt när det gäller de valbara studierna ger antalet kursdeltagare samt antalet slutförda 
kurser information om i vilken grad kursprogrammet motsvarar de studerandes subjektiva 
behov av tyska (för närmare information om de obligatoriska respektive valbara studierna 
se artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profilering av kursprogrammet i tyska 
vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna publikation, 102). 
 
d) hur stort det objektiva behovet av tyska är 
Här kan t.ex. nämnas de behovsanalyser som visar vilka färdigheter i tyska de studerande 
behöver i sina studier och yrkeslivet. 
 
e) vilken den subjektiva nivån på de studerandes språkkunskaper är  
Med detta avses i vilken mån de studerande som har slutfört kursen tyska V och som sedan 
studerar som utbytesstuderande vid ett tyskspråkigt universitet anser att de har tillräckliga 
språkkunskaper för att klara av studierna. 
 
f) vilken den objektiva nivån på de studerandes språkkunskaper är 
Denna kan mätas med hjälp av de externa språktest som baserar sig på CEFR. Referens-
ramen möjliggör att man kan ge en transparent beskrivning av kursnivån och att man kan 
jämföra studenternas språkkunskaper. Detta betyder också att införandet av referensramen 
skall ses som en viktig del av kvalitetssäkringen. 
 
g) vilka de kvalitativa och kvantitativa målen är  
Under de senaste åren har tyska avdelningen utvecklat kvalitetssäkringen på ett nytt sätt 
genom att introducera externa, objektiva mätningar av de studerandes språkkunskaper. 
Utgående från kvalitetskriterierna b) och e) har tyska avdelningen samtidigt utgående från 
CEFR formulerat de kvalitativa och kvantitativa mål som skall uppnås med kurs-
programmet. Ett av målen i kvalitetssäkringssystemet är att 50 studerande per år skall 
uppnå kursnivån Tyska V och därmed ha tillräckliga kunskaper för att kunna idka 
utbytesstudier vid ett tyskspråkigt universitet (motsvarande CEFR-nivån B2). Dessutom 
skall 20 studerande per år uppnå CEFR-nivån C1. 
 
 
3. Utvärdering och benchmarking 
 
Till kvalitetssäkringen hör en kontinuerlig evaluering som omfattar en systematisk 
utvärdering av olika områden samt en jämförelse med de uppställda målen. Den 
kontinuerliga utvärderingen i form av en intern jämförelse av vad som planerats och vad 
som uppnåtts kompletteras av en benchmarking som sker i form av en extern jämförelse 
med t.ex. andra institutioner eller studerande. Här kan nämnas resultaten av externa 
språktest för att mäta nivån på de studerandes språkkunskaper samt jämförelsen av Hanken-
studerandes kunskaper med en internationell testgrupp. Dessutom kan här också nämnas 
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tyska avdelningens kvalitativa och kvantitativa mål i en kontinuerlig intern jämförelse med 
vad som planerats och vad som verkligen uppnåtts. 
 
 
3.1 Transparens i kurser och kursprogram 
 
Transparensen hos de enskilda kurserna i tyska och det tyska kursprogrammet innebär en 
trygghet för studenterna. Transparensen är resultatet av flera olika faktorer. Tyska av-
delningen informerar regelbundet studenterna om hur kursprogrammet är strukturerat och 
ger rekommendationer för hur en student kan organisera sina studier i tyska på ett menings-
fullt sätt. Studenterna får t.ex. veta vilka krav som ställs för de obligatoriska studierna i 
tyska (på de olika ingångsnivåerna från och med Tyska II, III och högre) och vilka 
förutsättningar som gäller för utbytesstudier vid ett tyskspråkigt universitet. 
 
Lektorerna i tyska informerar i god tid före terminens början studenterna om de kurser som 
erbjuds. Detta gäller såväl de obligatoriska som de frivilliga studierna. Studenterna får via 
e-post information om kurstider, kursinnehåll och kursnivåer. Samma information finns 
också tillgänglig på Hankens egen webbplats för studenterna, den s.k. studybuildern. Där 
finns även den aktuella informationen för olika kurser samt tilläggsmaterial i form av 
online-övningar och hemuppgifter med modellösningar. Tack vare detta material kan 
studenterna arbeta flexibelt och oberoende av tid och rum (se också avsnittet om inlärnings-
strategier och självstyrd inlärning i artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: 
profilering av kursprogrammet i tyska vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna 
publikation, 107). Studenterna kan självständigt kontrollera lösningar av uppgifter och följa 
sin egen inlärning. 
 
Kursernas uppbyggnad utgör också en viktig del av transparensen. Målen för kurserna i 
tyska beskrivs i studiehandboken och de knyts an till CEFR. När en kurs börjar presenteras 
målen av läraren och de finns också i kurskompendierna. Detsamma gäller för kurskraven. 
När Hankens CEFR-profil introduceras (se BILAGA 2: Hankens CEFR-profil, 177ff.) 
kommer profileringen av kursprogrammet och de olika nivåerna på kurserna att vara ännu 
mera transparent. 
 
Även tentamina är transparenta eftersom de i regel anknyter direkt till kursinnehåll och 
kursmaterial. För studenterna blir därmed sambandet mellan kursinnehåll och tentamen 
tydligt. Till transparensen bidrar slutligen också studenternas utvärderingar som är temat 
för följande avsnitt. 
 
 
3.2 Studenternas kursutvärderingar 
 
Hur de studerande tar emot det tyska kursprogrammet utreds med hjälp av standardiserade 
elektroniska kursutvärderingar (se Bilaga A: Elektronisk blankett för kursutvärdering på 
Hanken, 174f.). Dessa ger information om hur de studerande utvärderar kurserna utifrån 
kriterier som Undervisningens kvalitet eller Studentens egen aktivitet. Inom ramen för 
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kvalitetssäkringen återkopplas resultaten av utvärderingen till den kontinuerliga vidare-
utvecklingen av kurserna i tyska och kursprogrammet. De senaste årens kursutvärderingar 
visar att framför allt de frivilliga kurserna i tyska fått en bättre utvärdering än Hankens och 
språkinstitutionens kurser i genomsnitt (se också artiklarna Ekonomiska bastexter, Muntlig 
affärskommunikation: Företagspresentation och förhandling samt Förberedelsekurs för 
studier utomlands i denna publikation, 116ff., 135ff. och 145ff.). Som exempel gavs under 
studieåret 2004–2005 kurserna Tyska I (Vasa) och Tyska II (Vasa) båda helhets-
bedömningen 5,09 på en skala från 1 till 6. Kursen Tyska V (Helsingfors) uppnådde 5,13 
som helhetsbedömning. De två kurser som förbereder inför den internationella språk-
examen Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) gavs helhetsbedömningen 5,50 
respektive 5,43 och dessa placerade sig därmed bland de fem bästa av alla kurser som hölls 
på Hanken under studieåret 2004–2005 (Strandell 2005, 9).  
 
Även i den utvärdering som varje år görs av Finlands Ekonomer har kurserna i tyska på 
Hanken fått ett mycket bra vitsord både för år 2004 och år 2005 med betyget 8,6 på en 
skala från 4 till 10 (Sefe 2005; 2006). Detta är samtidigt det bästa betyget som getts i en 
jämförelse av samtliga språk på Hanken. 
 
 
3.3 Antalet studerande och slutförda kurser 
 
Förutom de kursutvärderingar som studenterna fyller i är också antalet studerande och 
antalet slutförda kurser ett kvalitetskriterium för kursprogrammet i tyska.  
 
Sedan mitten av 1990-talet har antalet studerande i tyska varit konstant högt. Antalet 
studerande som väljer tyska som obligatoriskt språk på Hanken var under studieåret 2006–
2007 24,5 % (under studieåret 2005–2006 var motsvarande siffra 23,1 %), vilket betyder att 
tyska kommer på andra plats efter engelska när det gäller valet av främmande språk (se 
också artikeln Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: profilering av kursprogrammet i 
tyska vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i denna publikation, 102). 
 
Även i fråga om vidarestudier är tyska efter engelska det viktigaste främmande språket på 
Hanken. Detta framkommer av det genomsnittliga antalet slutförda kurser för åren 2003–
2005: i engelska genomfördes under dessa år i genomsnitt 2203 studieveckor medan antalet 
för tyska var 2040 studieveckor (ibid.). Detta betyder att det i genomsnitt genomfördes 
dubbelt så många studieveckor per år som i spanska som placerar sig på tredje plats i 
statistiken. Bland dem som utexaminerades år 2005 var tyska det tredje största biämnet 
efter redovisning och handelsrätt vilket både visar hur viktigt tyska är på Hanken (Sefe 
2006) och hur populära kurserna i tyska är när det gäller de valfria kurserna. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att utgående från antalet studerande i tyska och 
antalet slutförda kurser tas det tyska kursprogrammet mycket väl emot av studenterna och 
motsvarar mycket väl deras subjektiva behov. 
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3.4 Behovsanalyser 
 
Ett annat kvalitetskriterium som tyska avdelningen ställt upp och som är av betydelse för 
kursprogrammet är det objektiva behovet, dvs. de färdigheter i tyska som de utexaminerade 
från Hanken skall behärska i yrkeslivet. Vid utvecklingen av kursprogrammet har lärarna 
dels beaktat tyska avdelningens egna behovsanalyser (se t.ex. Müntzel & Tiittula 1995 eller 
Schlabach 1997), dels har avdelningen tagit hänsyn till externa behovsanalyser (se t.ex. 
Reuter & Minkkinen 2003 eller Vandermeeren 2002). Resultaten återkopplas inom ramen 
för kvalitetssäkringen till utvecklingen av kurserna (se t.ex. artiklarna Affärsbrev eller 
Förberedelsekurs för studier utomlands i denna publikation, 121ff. och 145f.) och leder 
också till att kursinnehållet har en allt starkare förankring i forskningen (se t.ex. artikeln 
Interkulturella teman i denna publikation, 128f.). 
 
 
3.5 Den subjektiva nivån på språkkunskaperna 
 
Med den subjektiva nivån på språkkunskapera förstås i vilken mån de studenter som efter 
kursen Tyska V idkar utbytesstudier vid ett tyskspråkigt universitet uppskattar sina språk-
kunskaper som tillräckliga. Tyska avdelningen får en återkoppling genom informella 
enkäter bland studenterna efter varje utbytestermin eller utbytesår om deras subjektiva 
språkkunskaper. Detta sker i form av studenternas ankomstrapporter inom ramen för för-
beredelsekursen för utbytesstudier. Dessa visar att studenterna anser att deras språk-
kunskaper efter Tyska V är tillräckliga för att de ska kunna delta i utbytesstudier vid ett 
tyskspråkigt universitet. Det följande citatet från en ankomstrapport förtydligar det här: 
 

Jag var också förvånad över att jag förstod så mycket av föreläsningarna! (...) Jag har flera 
gånger fått höra att jag talar tyska mycket bra. Det måste bero på att vi har en så bra 
undervisning i tyska på Hanken! (...) Jag var också överraskad över att jag klarar mig så bra på 
tyska. Det förekommer sällan situationer där mina tyska kunskaper inte räcker till (...) 
(Översättning: Märta Båsk) 

 
 
3.6 Den objektiva nivån på språkkunskaperna 
 
När det gäller kvalitetssäkringen och benchmarkingen är det viktigt att utvärdera de 
studerandes språkkunskaper utgående från CEFR. Endast på så sätt kan man få tillförlitlig 
information om kurser och studerande uppnår den språkliga nivå som eftersträvas. Den 
certifiering som sker genom de externa, objektiva språktest som används för att utvärdera 
studenternas språkkunskaper är därför av stor betydelse för kvalitetssäkringen vid tyska 
avdelningen.  
 
För att mäta Hankenstuderandenas nivå på språkkunskaper och för att undersöka på vilken 
nivå deras språkkunskaper är internationellt sett genomförde tyska avdelningen under våren 
2005 och 2006 två olika test med testversioner av de externa språktesten TestDaF1 och 
                                                
1 Se följande webbadress för närmare information: http://www.testdaf.de 
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onDaF2 (se även Breckle 2006). Fördelen med dessa externa test är att de görs upp centralt 
av en oberoende institution i Tyskland och även korrigeras samt följs upp testmetodiskt 
vilket leder till en hög objektivitet, reliabilitet och validitet. Varje år deltar ett antal 
Hankenstuderande även i det externa språkprovet i internationell affärstyska (PWD). 
 
 
3.6.1 Språkprovet i internationell affärstyska (PWD) 
 
Inom ramen för den objektiva mätningen av språkkunskaper uppmanar tyska avdelningen 
de studenter som kommit upp till CEFR-nivån B2 att delta i det externa språkprovet i 
internationell affärstyska (PWD) (se artikeln Muntlig affärskommunikation: Företags-
presentation och förhandling samt framför allt dess bilaga B: Språkprovet i internationell 
affärstyska (PWD) i denna publikation, 138f. och 144). Detta test är ett standardiserat test i 
affärstyska på CEFR-nivån C1.2 och det är internationellt jämförbart och erkänt. Varje år 
deltar Hankenstuderande i detta test som i Finland äger rum i Helsingfors och där 
organiseras i samarbete mellan Goethe-institutet och Tysk-finska handelskammaren. Alla 
de 25 Hankenstuderande som under åren 2003–2006 har deltagit i testet har också klarat det 
och de kan därmed uppvisa språkkunskaper i tyska på CEFR-nivån C1.23. Under åren 2000 
till 2006 har en deltagare från Hanken fyra gånger uppnått det bästa resultatet i testet. 
 
 
3.6.2 TestDaF 
 
TestDaF är ett standardiserat språktest i tyska för längre hunna språkanvändare. Testet 
erbjuds i hela världen. År 2005 deltog fler än 11 000 personer vid ca 380 licensierade 
testcenter i 80 olika länder i det här språktestet (TestDaF – Daten und Fakten). TestDaF 
används för att mäta nivån på språkkunskaperna i tyska hos de utländska studerande som 
vill avlägga sin examen i Tyskland (Arras & Grotjahn 2002, 65). Minimikraven för att klara 
testet ligger på CEFR-nivån B2. TestDaF är den tyska motsvarigheten till ToEFL (Test of 
English as a Foreign Language). Under våren 2006 hade studerandena på nivån Tyska V 
möjlighet att delta i en testversion av TestDaF.  
 
 
3.6.2.1 Beskrivning av testformatet 
 
TestDaF består av test i de fyra färdigheterna läsförståelse, hörförståelse, muntlig och 
skriftlig färdighet. Genom deltesten kan man få en differentierad bild av en persons språk-
liga färdigheter. Eftersom TestDaF främst är ett test för utländska studerande är innehållet 
starkt förankrat i den akademiska kontexten. 
 

                                                
2 Se följande webbadress för närmare information: http://www.ondaf.de 
3 Författaren tackar Bernd Fischer på Tysk-finska handelskammaren för den värdefulla informationen (e-brev 
den 24 november 2006). 
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TestDaF mäter färdighetsnivån i alla fyra färdigheter. Då det är fråga om ett språktest på en 
avancerad nivå och det främst ska tjäna utländska studerande som vill studera i Tyskland 
omfattar testet nivåerna B2.1 till C1.2 enligt CEFR (Arras & Grotjahn 2002, 66; för en 
beskrivning av färdighetsnivåerna i TestDaF se dess testförordning 2004, 8). Prestationerna 
ordnas in i tre olika nivåer som i sin tur kopplas till CEFR (TestDaF – Niveaustufen-
vergleich): 
 
TestDaF-nivå 3 (TDN 3 = CEFR-nivå B2.1–B2.2) 
TestDaF-nivå 4 (TDN 4 = CEFR-nivå B2.2–C1.1) 
TestDaF-nivå 5 (TDN 5 = CEFR-nivå C1.2) 
 
När det gäller antagning till studier vid ett tyskt lärosäte beslöt Rådet för de tyska högskole-
rektorerna år 2004 att en studerande motsvarar språkkraven för antagning till studier vid ett 
lärosäte i Tyskland om han eller hon kommer upp till nivån TDN 4 (eller högre) i alla fyra 
testmoment (Rådet för Högskolerektorerna i Tyskland 2004, 4). Enskilda högskolor eller 
ämnen kan dock även ta in sådana studerande som i alla delmoment kommit upp till nivån 
TDN 3 (CEFR-nivån B2.1–B2.2) (en s.k. begränsad antagning) (TestDaF – im Überblick). 
 
Eftersom TestDaF är ett standardiserad språktest ställer det stränga kvalitetskrav på 
konstruktionen, analysen av resultaten samt utvärderingen av dem (se Eckes 2003). 
Kvalitetssäkringen innebär att uppgifterna utarbetas och testas centralt i ett TestDaF-institut 
samt att testkorrektur och testformat är testmetodiskt säkrade och vetenskapligt förankrade 
(Arras & Grotjahn 2002, 66).  
 
 
3.6.2.2 TestDaF på Hanken 
 
På Hanken måste studenterna slutföra Tyska V innan de får åka som utbytesstudenter till 
tyskspråkiga universitet. Enligt tyska avdelningen ligger kursen Tyska V på CEFR-nivån 
B2. Därför ville avdelningen med hjälp av ett internationell test kontrollera om studerande-
na i Tyska V faktiskt kommer upp till B2-nivån. 
 
Under våren 2006 deltog 18 studerande på nivån Tyska V i ett pilottest för TestDaF. Av 
organisatoriska skäl genomfördes inte testmomenten läs- och hörförståelse, utan bara 
muntlig och skriftlig färdighet (se Projektgruppe TestDaF 2000, TestDaF-testförordning 
2004, 5f. samt TestDaF im Überblick för en beskrivning av delmomenten). Skrivning och 
tal anses vara de svåraste delmomenten och valet föll därför på de båda produktiva 
färdigheterna. Deltagandet i testet var frivilligt och studenterna hade inte tidigare deltagit i 
något liknande test. De förbereddes inte heller för testet i undervisningen.  
 
Delmomenten skrivning och tal utvärderas av anställda vid TestDaF-institutet i enlighet 
med kriterierna för testet. Det är med andra ord fråga om en extern korrigering som 
utvärderar prestationerna enligt TestDaF-deskriptorer och placerar in dem på en TestDaF-
nivå och således även på en CEFR-nivå. 
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3.6.2.3 Resultat 
 
Våren 2006 deltog 18 studerande på nivån Tyska V i ett pilottest för TestDaF. De uppnådde 
följande resultat (se figur 1): 
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Figur 1. Resultat för studenterna på Tyska V-nivån i delmomenten skrivning och tal (våren 
2006), enligt CEFR-nivå 
 
Testresultaten visar att de studerande som slutför Tyska V kommer upp till CEFR-nivån B2 
både i skrivning och i tal. Några kommer till och med upp till CEFR-nivån C1.2. Samtliga 
studerande kommer upp till minst CEFR-nivån B2 i båda momenten. 
 
Både i delmomentet skrivning och i delmomentet tal kommer majoriteten av deltagarna (två 
tredjedelar av gruppen) upp till CEFR-nivån B2.2–C1.1 (TDN 4). Den här nivån förutsätts 
av den som vill börja studera vid tyska högskolor. Det bör påpekas att andelen som når upp 
till CEFR-nivån B.2.2–C1.1 är något större i tal (14) än i skrivning (12). 
 
I skrivning är 3 av 18 deltagare (16 %) på CEFR-nivån B2.1–B2.2 (TDN 3). I tal placerar 
sig endast en deltagare på CEFR-nivån B2.1–B2.2 (TDN 3). Skrivning verkar därmed vara 
ett svårare delmoment än tal för studenterna. 
 
Resultaten visar också att 3 av deltagarna i både skrivning och tal når upp till CEFR-nivån 
C1.2 (TDN 5). Dessa deltagare uppvisar alltså utmärkta färdigheter i tyska. 
 
På våren 2004 och våren 2006 deltog en Hanken-studerande på kursnivån Tyska V i det 
fullständiga TestDaF-testet, dvs. alla de fyra delmomenten ingick. Båda deltagarna kom 
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upp till minst CEFR-nivån B2.2–C.1.1 (TDN 4 eller högre) i alla delmoment och båda 
fyller därmed de språkkrav som gäller för att bli antagen till studier vid tyska universitet. 
 
Båda studerandena kommer i minst två delmoment upp till CEFR-nivån C1.2 (TDN 5). Det 
är anmärkningsvärt att båda når CEFR-nivån C1.2 (TDN 5) i delmomentet tal, vilket 
betyder att de har speciellt goda färdigheter på detta område. 
 
De sammanlagda resultaten från både TestDaF-pilottestet och det fullständiga testet visar 
att studenterna på Tyska V också uppnår den eftersträvade nivån (CEFR-nivån B2). 
Studenterna uppvisar därmed den språknivå som krävs för utbytesstudier och delvis har de 
till och med bättre kunskaper (CEFR-nivån C1.2). 
 
 
3.6.3 OnDaF 
 
Det andra externa språktestet som genomfördes med Hanken-studerande var onDaF. Med 
hjälp av C-test-metoden (en speciell form av lucktest) placeras testdeltagarna på CEFR-
nivåskalan på basis av antalet rätt ifyllda luckor. C-Test som testinstrument anses vara ett 
adekvat mätinstrument för att mäta den allmänna språkkunskapen och har redan använts 
några år inom området tyska som främmande språk (Arras & Eckes & Grotjahn 2002, 177; 
Grotjahn 2004, 539, 534: Baur & Spettmann 2005, 3). Testet har utvecklats som ett online-
test för utländska studenter som vill söka stipendier i Tyskland och som därför behöver ett 
snabbt men tillförlitligt test enligt CEFR-nivåskalan.  
 
 
3.6.3.1 Beskrivning av testmetoden 
 
För OnDaF används testmetoden C-test. Ett C-test består vanligen av 4 till 8 texter om 
olika teman. Texterna omfattar 60 till 80 ord (Grotjahn 2004, 535f.). I texterna gäller en 
reducerad redundans. Från och med den andra satsen utelämnas andra delen av vartannat 
ord (Rules of Two). På så sätt uppstår 20 till 25 luckor i texten. I slutet av texten står några 
hela satser kvar för att kontexten skall vara klar. 
 
Eftersom den andra delen av ordet utelämnas mekaniskt i C-testet, oberoende av språklig 
aspekt (t.ex. morfologi, ordförråd, grammatik), tjänar testet till att mäta den allmänna 
språkkompetensen (Grotjahn 2004, 539, 543). C-testet är den testform som har undersökts 
mest av alla former av testning av kunskaper i främmande språk (Grotjahn 2004, 535). 
Forskningsresultaten visar att C-testet korrelerar med alla former av språkanvändningen. 
Detta har man kunnat påvisa genom att jämföra resultaten med de resultat man har fått i 
TestDaF-testets alla delmoment, dvs. läsförståelse, hörförståelse, skrivning och tal (Arras & 
Eckes & Grotjahn 2002, 201, 206; Grotjahn 2004, 539f.). C-testet karakteriseras dessutom 
av stor objektivitet, reliabilitet och validitet (Grotjahn 2004, 538f.). 
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3.6.3.2 OnDaF på Hanken 
 
OnDaF-testet genomfördes våren 2005 i en testversion på Hanken. Den här versionen 
bestod av 10 texter med 20 luckor i varje på CEFR-nivåerna A2–C1. Detta betyder att 
deltagarna kunde komma upp till maximalt 200 poäng. För varje text hade de 5 minuter och 
hela testet tog därmed sammanlagt 50 minuter. 
 
Sammanlagt deltog 107 studerande på kursnivåerna Tyska II, Tyska III, Tyska V samt på 
PWD-förberedelsekursen (förbereder för det externa språkprovet i internationell affärs-
tyska PWD) i testet. Deltagarna hade inte testats på motsvarande sätt tidigare. 
 
 
3.6.3.3 Resultat i OnDaF 
 
Deltagarna (enligt kursnivå) kom upp till följande poäng i testet, dvs. de löste så här många 
luckor av sammanlagt 200 luckor rätt (se figur 2): 
 

 
Figur 2. Resultat enligt poäng (max. 200) enligt kursnivå 
 
Teckenförklaring: streckad linje: medelvärde ( Ø ) 
 hel linje: medianvärde (m) 
 prickad linje: standardavvikelse (±) 
 finrutigt område: kärnområde (ca 68 % av värdena) 
 grovrutigt område: randområde (värden under och ovanför kärnområdet) 
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Studerandena på kursnivån Tyska II löste i genomsnitt 76 luckor rätt. Detta är mindre än 
hälften av alla luckor. Det högsta värdet är 113 luckor vilket betyder att mer än hälften av 
luckorna hade fyllts i rätt. 
 
Studerandena på nivån Tyska III hade i genomsnitt mer än hälften rätt (104). Den största 
gruppen (68 %) utgörs av dem som hade fyllt i mellan 83 och 125 luckor rätt. Detta betyder 
att de ligger betydligt över medelvärdet för Tyska II. 
 
Resultatet på Tyska V-nivån förbättras ytterligare. Nästan två tredjedelar (126) av luckorna 
var rätt ifyllda. Även om det på kursnivån Tyska III finns några studerande som har mycket 
höga poäng är resultatet på Tyska V-nivån betydligt bättre. 
 
Studerandena från förberedelsekursen inför PWD har i genomsnitt 165 luckor rätt lösta 
vilket motsvarar 82,5 %. Den lägsta poängen är 141 vilket är en förbättring med 15 poäng i 
jämförelse med genomsnittspoängen i Tyska V. Den högsta poängen är 198 och det är 
betydligt högre än på Tyska V-nivån. 
 
Testet visar alltså att antalet rätta lösningar förbättras från en kursnivå till följande. 
 
I onDaF-testet deltog dock inte bara studerande från Hanken utan också 1133 andra 
studerande runt om i hela världen, vilket gör det möjligt att jämföra deltagarnas testresultat 
med varandra och att göra en rankinglista (i procent). Genom denna typ av utvärdering som 
möjliggör en extern jämförelse med en internationell testgrupp kan man göra en inter-
nationell benchmarking av studerandenas språkkunskaper.  
 
Procenttalet anger hur många procent av deltagarna som har klarat sig lika bra, bättre eller 
sämre än hela gruppen. Resultatet 1 procent betyder alltså att 99 procent av hela test-
gruppen har ett bättre resultat. Om man kommer upp till 50 procent betyder detta att den 
ena hälften av testgruppen har ett bättre resultat medan den andra hälften har ett sämre 
resultat. 
 
Studerandena på Hanken (enligt kursnivå) nådde följande procenttal jämfört med hela 
internationella testgruppen på 1133 personer (se figur 3): 
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Figur 3. Resultat i procent, enligt kursnivå 
 
Teckenförklaring: streckad linje: medelvärde ( Ø ) 
 hel linje: medianvärde (m) 
 prickad linje: standardavvikelse (±) 
 finrutigt område: kärnområde (ca 68 % av värdena) 
 grovrutigt område: randområde (värden under och ovanför kärnområdet) 
 
Figur 3 visar ännu tydligare än figur 2 att resultaten förbättras för varje kursnivå. Tyska II-
nivån ligger på i genomsnitt 16 procent jämfört med den internationella testgruppen. Medan 
det lägsta värdet är 1 procent så är det högsta värdet på 49 procent, dvs. nästan i mitten av 
hela testgruppen. 
 
På kursnivån Tyska III är medelvärdet nästan 40 procent vilket är en tydlig förbättring 
jämfört med Tyska II. Största delen ligger mellan 19 och 60 procent. 
 
Det genomsnittliga resultatet för kursnivån Tyska V (61 procent) är klart bättre än den 
internationella testgruppens genomsnitt. Det lägsta värdet på 29 procent är betydligt bättre 
än i Tyska III-gruppen (6 procent) och även det högsta värdet (93) visar en liten förbättring 
jämfört med Tyska III-nivån (90 procent). 
 
Deltagarna i PWD-förberedelsekursen klarar sig ännu bättre och når i genomsnitt 
88 procent jämfört med den internationella testgruppen. Den bästa deltagaren ligger till och 
med på 100 procent (dvs. nästan alla i den internationella testgruppen hade ett sämre 
resultat). 
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Testerna visar alltså att Hankenstudenternas resultat förbättras från kursnivå till kursnivå, 
både när det gäller det absoluta antalet riktiga lösningar och när det gäller jämförelsen med 
den internationella testgruppen. Speciellt gäller detta studerandena på kursnivån Tyska V 
och deltagarna i förberedelsekursen för PWD som klart hör till den bättre hälften av hela 
testgruppen. 
 
 
3.6.4 Slutsatser 
 
Testerna visar att de studerande som är på nivån Tyska V har de språkkunskaper som krävs 
för utbytesstudier (CEFR-nivån B2). En del har till och med bättre kunskaper. Testerna ger 
också belägg för att deltagarnas resultat blir bättre från kursnivå till kursnivå. Kurs-
programmet och språkundervisningen ger alltså resultat. 
 
 
3.7 Kvalitativa och kvantitativa mål 
 
Utgående från kriterierna antalet studerande och antalet slutförda kurser samt den 
objektiva språknivån har tyska avdelningen ställt upp de kvalitativa och kvantitativa mål 
som ska uppnås med kursprogrammet. En grupp på 50 studerande på nivån Tyska V borde 
varje år komma upp till CEFR-nivån B2. Dessutom borde 20 studerande nå C1-nivån. En 
informell förfrågan4 till de andra handelshögskolorna i Finland visar att ingen annan 
handelshögskola har ställt upp motsvarande kvalitativa och kvantitativa mål. 
 
Antalet studerande under de senaste åren på nivåerna Tyska V och Tyska VI ger belägg för 
att avdelningen uppnår de kvantitativa målen (prefekt Åsa Forsman, muntlig information). 
De objektiva mätningar som gjorts av språkkunskaperna (se kapitel 3.6) visar att även de 
kvalitativa målen har uppnåtts. 
 
Det är ändå viktigt att kontinuerligt och systematiskt utvärdera både de kvalitativa och 
kvantitativa målen. Dessutom bör de andra kvalitetskriterierna utvärderas. Målen måste ses 
i förhållande till de lärar- och inlärningsresurser som finns och eventuellt anpassas till en 
förändring av resurserna. 
 
 
4. Slutord 
 
Kvalitetssäkringen spelar en stor roll vid kursutvecklingen. Tyska avdelningens kvalitets-
säkringssystem bygger på olika kvalitetskriterier (se kapitel 2). Med hjälp av dessa har 
avdelningen definierat begreppet kvalitet och kriterierna skall garantera att kvalitet uppnås. 
En kontinuerlig och systematisk utvärdering av de uppställda kriterierna är mycket viktig 
                                                
4 Författaren tackar Joachim Schlabach på Åbo handelshögskola och Hans-Joachim Schulze på Helsingfors 
finska handelshögskola (HSE) för den värdefulla informationen. 
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och den återkoppling som då uppstår ska leda till en fortsatt kvalitetsutveckling. Även 
benchmarking som är en speciell form av utvärdering är intressant i detta sammanhang. 
 
Som utvärderingen av kvalitetskriterierna visar (se kapitel 3) har de kriterier som tyska 
avdelningen ställt upp också uppfyllts. När det gäller kvalitetssäkring är speciellt den 
objektiva mätningen av språknivån av betydelse eftersom en extern utvärdering har en 
speciell funktion som benchmarking. 
 
För att tyska avdelningen ska kunna garantera att kursprogrammet är av hög kvalitet är det 
absolut nödvändigt med en fortsatt och systematisk utvärdering utifrån de uppställda 
kvalitetskriterierna. En mycket viktig del av kvalitetssäkringen utgörs t.ex. av de externa 
språktesten som mäter den språkliga nivån hos studenterna. Även den CEFR-profil som 
Institutionen för språk och kommunikation har utarbetat (se BILAGA 2: Hankens CEFR-
profil i denna publikation, 177ff.) är av stor betydelse inte bara för profileringen av 
institutionen utan framför allt också för kvalitetssäkringen. 
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Bilaga A: Elektronisk blankett för kursutvärdering på Hanken 
 

Kursen/tenten 5524 Wirtschaftsdeutsch International – Vorbereitungskurs PWD, Hfrs 
Typ Kurs 
Organisation Språk: Tyska, Helsingfors 
Tid 16.01.2006–05.05.2006  

* = en obligatorisk fråga 
Genom att fylla i denna blankett deltar du i Hankens kontinuerliga självutvärdering och 
hjälper oss att utveckla kursens utformning. Sammanställningar av resultaten ger lärarna 
och högskolans förvaltning information om hur kursens deltagare har upplevt 
undervisningen. 

 
Skala  

1 = Helt av motsatt åsikt 
2 =  
3 =  
4 =  
5 = Helt av samma åsikt   

 

Kod Fråga Svar 
 
 Studiemetoder  
1  Kursens mål för min inlärning var klara  1 2 3 4 5 

      
2  Undervisningsmaterialet stödde min inlärning 

(kursböcker, kompendier, artiklar, praktikfall, 
material i virtuell inlärningsmiljö, 
föreläsningsunderlag etc.)  

1 2 3 4 5 

      

3  Undervisningsformerna stödde min inlärning  1 2 3 4 5 

      
4  Kvaliteten på undervisningen under 

föreläsningarna var god  
1 2 3 4 5 
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5  Kvaliteten på undervisningen under övningarna 
var god  

1 2 3 4 5 

      
6  Jag hade en aktiv roll i kursen  1 2 3 4 5 

      
7  Kursens mål för min inlärning uppnåddes  1 2 3 4 5 

      

   
Övriga frågor  

8 Ge ett vitsord för kursen som helhet Utmärkt

 
   
9 Min uppskattning av hur mycket jag deltog i 

kursens undervisning (eller kontaktundervisning) 
% 

91-100%

 

   
10 Jag har lagt ned sammanlagt följande antal 

timmar på kursen hittills (inklusive deltagande i 
undervisning, grupparbete och mitt individuella 
arbete): 

91-120 h

 

   

11  Vad var speciellt bra?  

 

 
 

12  Vad var dåligt? Ge konkreta förbättringsförslag.  
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BILAGOR 
 
BILAGA 1: Översikt över kursprogrammet i tyska 
 
Tyska VI Wirtschaftsdeutsch International – Vorbereitungs-
kurs PWD (Helsingfors) 

2,5 sv1 / 4 ECTS 

 
Tyska VI Unternehmenspräsentation und Verhandlung 2,5 sv / 4 ECTS 

 
Tyska VI Deutsches Wirtschaftsrecht (Helsingfors)  2,5 sv / 4 ECTS 

 
Tyska VI Vorbereitungskurs Auslandsstudium 2,5 sv / 4 ECTS 

 
Tyska VI Aktuelle Themen 2,5 sv / 4 ECTS 

……………………………………………………………………………………………...… 
 

Wirtschaftstexte – Terminologie und Strukturen  2,5 sv / 4 ECTS Tyska V   
Interkulturelle Themen 2,5 sv / 4 ECTS 

 
Mündliche Kommunikation 2,5 sv / 4 ECTS Tyska IV   
Geschäftsbriefe 2,5 sv / 4 ECTS 

 
Tyska III-4 Basistexte Wirtschaft 1,5 sv / 2 ECTS 
Tyska III-3 Deutsch im Alltag 1,5 sv / 2 ECTS 
Tyska III-2 Politik und Gesellschaft D-A-CH 1 sv / 1 ECTS 

Tyska III   

Tyska III-1 Grammatik 1 sv / 1 ECTS 
……………………………………………………………………………………………...… 
 

Tyska II B Land und Leute D-A-CH  2,5 sv / 3 ECTS Tyska II   
Tyska II A KarriereD  2,5 sv / 3 ECTS 

 
Tyska I  Tyska I B (Vasa) 

Tyska I A (Vasa) 
Tyska I (Öppna Hanken i Helsingfors) 

2,5 sv / 3 ECTS  
2,5 sv /3 ECTS  
5 sv / 6 ECTS 

 

                                                
1 sv = studievecka; 1 studievecka motsvarar 40 timmar arbete eller 1,5 ECTS. 
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BILAGA 2: Hankens CEFR-profil 

 
Institutionen för språk och kommunikation / 
Department of Language and Communication 
2006 

DEN GEMENSAMMA EUROPEISKA REFERENSRAMEN FÖR SPRÅK 
THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR) 

 

HANKENS CEFR-PROFIL / HANKEN’S CEFR PROFILE 
 
 
Vad är språkfärdighet?  
Språkanvändning, som också innefattar språkinlärning, innebär att människor både som individer och sociala aktörer utvecklar en mängd 
färdigheter, både allmänna och speciellt kommunikativa språkfärdigheter. De använder dessa färdigheter när de i olika kontexter, 
under olika villkor och med olika begränsningar deltar i språkliga aktiviteter med hjälp av språkliga processer för att producera och/eller 
ta emot texter och teman som hänför sig till olika levnadsområden. För dessa uppgifter tar de i bruk sådana strategier som förfaller dem 
mest ändamålsenliga. Den erfarenhet som deltagarna gör i sådana kommunikativa aktiviteter kan leda till förstärkning eller förändring av 
färdigheterna. (Referensramens definition) 
 
 
What is language competence? 
Language use, embracing language learning, comprises the actions performed by persons who as individuals and as social agents develop a 
range of competences, both general and in particular communicative language competences. They draw on the competences at their 
disposal in various contexts under various conditions and under various constraints to engage in language activities involving language 
processes to produce and/or receive texts in relation to themes in specific domains, activating those strategies which seem most 
appropriate for carrying out the tasks to be accomplished. The monitoring of these actions by the participants leads to the reinforcement or 
modification of their competences. (The CEFR-definition) 
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HANKENS CEFR-PROFIL / HANKEN’S CEFR PROFILE 
© Hanken Institutionen för språk och kommunikation 2006 
C2 Allmän beskrivning (Den gemensamma europeiska referensramen för språk) 
Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt man hör och läser. Kan sammanfatta informationer från olika talade och skrivna källor och presentera dem på ett 
sammanhängande sätt. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och precist och kan särskilja finare betydelsenyanser även i mera komplexa situationer. 
 

C2 Global description (CEFR)  
Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing 
arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of 
meaning even in more complex situations.  
 
HANKENS CEFR-PROFIL / HANKEN’S CEFR PROFILE  C2 
TAL  
SPEAKING 

SKRIVNING  
WRITING 

HÖRFÖRSTÅELSE  
LISTENING  

LÄSFÖRSTÅELSE  
READING 

C2 
Kan i yrkesmässiga och akademiska 
sammanhang använda ett exakt och 
relevant språk som även förmedlar 
finare betydelsenyanser. Kan hålla 
flytande och väl strukturerade 
akademiska presentationer som gör det 
möjligt för åhörarna att både lägga 
märke till och komma ihåg viktiga 
punkter. Kan vid behov bemöta kritiska 
inlägg. 
 
Can use accurate professional and 
academic expression, to convey 
precise finer shades of meaning. 
Can give a clear smoothly flowing 
and well-structured academic 
presentation, which helps recipients 
to notice and remember significant 
points. Can adapt and restructure 
critical points, to give clarification 
when necessary. 

C2 
Kan skriva klara, korrekt formulerade 
och flytande, komplicerade texter inom 
det yrkesmässiga och akademiska 
området. Kan anpassa texten till 
sammanhanget och förmedla finare 
betydelsenyanser. Kan strukturera 
texten så att läsaren uppfattar 
kärninnehållet. 
 
 
 
Can write clear, highly accurate and 
smoothly flowing complex 
professional and academic texts that 
are appropriate and effective 
conveying finer shades of meaning. 
Can use a logical structure which 
helps the reader find significant 
points. 
 

C2 
Kan med lätthet förstå så gott som alla 
former av talat språk, i synnerhet i 
yrkesmässiga och akademiska 
sammanhang, även om accenten är 
obekant. 
 
 
 
 
 
 
Can understand with ease virtually 
any kind of spoken language, 
especially in professional and 
academic contexts, even when the 
accent is unfamiliar. 
 
 
 
 
 

C2 
Kan förstå och kritiskt tolka så gott som 
alla former av långa och komplicerade 
texter, speciellt i yrkesmässiga och 
akademiska sammanhang. Kan 
uppfatta subtila stilistiska nyanser och 
dolda betydelser i texter. 
 
 
 
 
 
Can understand and interpret 
critically virtually all forms of long 
and complex texts, especially in 
professional and academic contexts. 
Can appreciate subtle distinctions of 
style and implicit as well as explicit 
meaning. 
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© Hanken Institutionen för språk och kommunikation 2006 
C1 Allmän beskrivning (Den gemensamma europeiska referensramen för språk) 
Kan förstå många olika slags längre krävande texter och kan identifiera implicita betydelser. Kan uttrycka sig flytande och spontant utan att märkbart söka efter ord. Kan 
använda språket flexibelt och effektivt för sociala, professionella och akademiska ändamål. Kan producera klara, väl strukturerade, detaljerade texter om komplicerade 
ämnen och använda olika medel för textorganisation. 
 
C1 Global description (CEFR)  
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without 
much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, 
well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices. 
 
HANKENS CEFR-PROFIL / HANKEN’S CEFR PROFILE  C1 
TAL  
SPEAKING 

SKRIVNING  
WRITING 

HÖRFÖRSTÅELSE  
LISTENING  

LÄSFÖRSTÅELSE  
READING 

C1 
Kan kommunicera spontant och 
flytande, speciellt i affärssituationer. 
Kan klart och detaljerat presentera 
komplicerade ämnen i yrkesmässiga 
och akademiska sammanhang. Kan 
integrera underpunkter, betona viktiga 
aspekter samt avsluta med en lämplig 
sammanfattning. 
 
 
 
Can interact fluently and 
spontaneously especially in 
business contexts. Can give clear, 
detailed professional and academic 
descriptions and presentations on 
complex subjects, integrating sub-
themes, highlighting significant 
points and rounding off with an 
appropriate conclusion.  
 

C1 
Kan skriva klara, välstrukturerade 
yrkesmässiga och akademiska texter 
som till största delen är korrekt 
formulerade. Kan poängtera relevanta 
och viktiga frågor, utförligt förklara 
ståndpunkter och stöda sin 
argumentation med delargument, 
motiveringar och relevanta exempel 
samt avsluta med en lämplig 
sammanfattning. 
 
Can write clear, well-structured and 
mostly accurate professional and 
academic texts. Can draw attention 
to the relevant salient issues, 
expand and support points of view 
at some length with subsidiary 
points, reasons and relevant 
examples, and round off with an 
appropriate conclusion. 

C1 
Kan förstå omfattande yrkesmässigt 
och akademiskt tal om abstrakta och 
komplexa ämnen, även om han eller 
hon kan behöva enstaka klargöranden, 
i synnerhet om accenten är obekant. 
 
 
 
 
 
 
Can understand extended 
professional and academic speech 
on abstract and complex topics, 
though he or she may need 
occasional clarification, especially 
if the accent is unfamiliar.  
 

C1 
Kan i detalj förstå långa och invecklade 
yrkesinriktade och akademiska texter. 
men kan behöva läsa om svåra avsnitt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Can understand in detail long, 
complex professional and academic 
texts, but may have to reread 
difficult sections. 
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B2 Allmän beskrivning (Den gemensamma europeiska referensramen för språk) 
Kan förstå huvudidéerna i komplicerade texter både om konkreta och abstrakta ämnen, inklusive tekniska diskussioner på sitt specialområde. Kan kommunicera spontant 
och flytande så att regelbunden interaktion med infödda talare kan ske utan ansträngning för någondera parten. Kan producera klara, detaljerade texter om många olika 
ämnen och därvid förklara sina åsikter om det aktuella ämnet samt belysa för- och nackdelarna med olika alternativ.  
 
B2 Global description (CEFR)  
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can 
interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can 
produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various 
options. 
 

HANKENS CEFR-PROFIL / HANKEN’S CEFR PROFILE  B2 
TAL  
SPEAKING 

SKRIVNING  
WRITING 

HÖRFÖRSTÅELSE  
LISTENING  

LÄSFÖRSTÅELSE  
READING 

B2 
Kan kommunicera rätt spontant och 
flytande med infödda talare, kan 
utveckla olika idéer och ge belysande 
exempel. Kan  på ett relativt effektivt 
sätt förklara och motivera sin 
ståndpunkt i diskussioner och 
affärsförhandlingar. Kan relativt 
obehindrat hålla olika 
affärspresentationer.  
 
Can communicate with a degree of 
fluency and spontaneity expanding 
and supporting ideas with 
subsidiary points and relevant 
examples. Can interact reasonably 
effectively in business discussions 
and negotiations explaining and 
justifying points. Can make 
presentations fairly fluently in 
business contexts. 
 

B2 
Kan skriva klart och detaljerat om 
många ämnesområden, speciellt i 
affärsmässiga och kulturella 
sammanhang. Kan komprimera och 
analysera information från olika källor. 
Kan uttrycka en åsikt genom att förklara 
för- och nackdelar med olika alternativ. 
Kan skriva rutinmässiga affärsbrev. 
 
 
Can write clear and detailed texts 
on a variety of subjects, especially 
in business and cultural contexts. 
Can synthesise and evaluate 
information and arguments from a 
number of sources. Can explain a 
viewpoint giving the advantages 
and disadvantages of various 
options. Can write routine business 
correspondence. 
 

B2 
Kan förstå huvudidéerna i komplicerat 
tal om konkreta och abstrakta ämnen, i 
synnerhet i affärs-, akademiska och 
kulturella sammanhang. 
 
 
 
 
 
 
Can understand the main ideas of 
complex speech, dealing with 
concrete and abstract topics, 
especially in business, academic 
and cultural contexts. 
 

B2 
Kan självständigt läsa längre texter av 
olika slag, speciellt i ekonomiska, 
studierelaterade och kulturella 
sammanhang och förstå olika attityder 
och åsikter. Kan använda olika 
lässtrategier. 
 
 
 
 
Can independently read longer texts 
of different types, especially in 
business, academic and cultural 
contexts, and understand different 
viewpoints and arguments. Can use 
different reading strategies.  
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B1 Allmän beskrivning (Den gemensamma europeiska referensramen för språk) 
Kan förstå huvudpunkterna i klart standardspråk om bekanta ämnen som t.ex. rör arbete, skola och fritid. Kan klara sig i de flesta situationer som kan uppstå under resor i 
områden där språket talas. Kan producera enkla sammanhängande texter om ämnen som är bekanta eller av personligt intresse. Kan beskriva erfarenheter, händelser, 
drömmar, hopp och ambitioner samt ge korta förklaringar till åsikter och planer.  
 
B1 Global description (CEFR)  
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most 
situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of  
personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans. 
 
HANKENS CEFR-PROFIL / HANKEN’S CEFR PROFILE  B1 
TAL  
SPEAKING 

SKRIVNING  
WRITING 

HÖRFÖRSTÅELSE  
LISTENING  

LÄSFÖRSTÅELSE  
READING 

B1 
Kan med användande av ett ganska 
omfattande vardagligt ordförråd och 
allmänna fraser och idiom klara sig på 
affärs- och privatresor. Kan relativt 
obehindrat beskriva studier, 
erfarenheter och händelser. Kan ge 
skäl och förklaringar till åsikter och 
planer. Kan hålla förberedda, enkla 
presentationer av företag, produkter 
och tjänster. 
 
Can use a wide range of simple 
language to deal with most typical 
situations likely to arise while 
travelling on business or leisure. 
Can reasonably fluently describe 
studies, experiences and events. 
Can give reasons and explanations 
for opinions and plans. Can give 
prepared basic presentations on 
enterprises, products and services. 

B1 
Kan skriva en klart utformad koherent 
text om bekanta ämnen inom sitt arbete 
eller sina studier. Kan uttrycka 
samordning och underordning. Kan 
skriva korta rutinmässiga 
affärsmeddelanden med hjälp av 
färdiga mallar. 
 
 
 
 
Can write straightforward, simple 
connected texts on familiar subjects 
within his or her work or studies. 
Can link a series of shorter elements 
into a linear sequence. Can write 
short routine business messages 
using templates. 
 

B1 
Kan förstå klart formulerad 
faktabaserad information om vardagliga 
och affärsrelaterade ämnen och kan 
uppfatta både allmänna meddelanden 
och specifika detaljer, om de framförs 
på tydligt uttalat standardspråk. 
 
 
 
 
 
Can understand straightforward 
factual information about common 
everyday and business-related 
topics, identifying both general 
messages and specific details, 
provided these are delivered in 
clearly articulated standard speech. 
 

B1 
Kan förstå huvudpunkter och viktiga 
detaljer i okomplicerade facktexter om 
ämnesområden inom ekonomi, 
samhälle och kultur. 
 
 
 
 
 
 
 
Can read straightforward factual 
texts on subjects related to business, 
culture and society with a 
satisfactory level of comprehension.  
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A2 Allmän beskrivning (Den gemensamma europeiska referensramen för språk) 
Kan förstå satser och allmänt använda uttryck som hänför sig till områden som är av omedelbar betydelse för en själv (t.ex. grundläggande information om person och 
familj, inköp, den närmaste omgivningen, arbete och sysselsättning). Kan kommunicera på ett enkelt rutinmässigt sätt om bekanta ämnen. Kan på ett enkelt språk tala 
om sin bakgrund, den omedelbara omgivningen och ämnen som hänför sig till omedelbara behov. 
 
A2 Global description (CEFR)  
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, 
shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar 
and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need. 
 
HANKENS CEFR-PROFIL / HANKEN’S CEFR PROFILE  A2 
TAL  
SPEAKING 

SKRIVNING  
WRITING 

HÖRFÖRSTÅELSE  
LISTENING  

LÄSFÖRSTÅELSE  
READING 

A2 
Kan kommunicera på ett enkelt 
rutinmässigt sätt om bekanta ämnen. 
Klarar sig i de vanligaste alldagliga 
situationerna på språkområdet, kan 
besvara korta frågor och reagera på 
enkla uttalanden. Kan hålla en enkel, 
inövad presentation i en affärssituation. 
 
 
Can communicate in simple and 
routine tasks, requiring a simple and 
direct exchange of information on 
familiar topics. Can handle very 
short social exchanges, answer 
questions and respond to simple 
statements. Can give a simple 
rehearsed presentation on a business 
related topic. 
 

A2 
Kan skriva mycket korta, enkla texter 
och meddelanden om människor, 
platser, arbete och studier samt 
händelser och tidigare aktiviteter. Kan 
förmedla personlig och yrkesmässig 
information genom att använda korta 
meningar. Behärskar enkla bindeord för 
att binda ihop satser och meningar. 
 
Can write very short, simple texts 
and messages about people, places, 
jobs and studies as well as events 
and past activities. Can convey 
personal and professional 
information using short sentences 
linked with simple connectors.  
 
 

A2 
Kan förstå enkelt tal, fraser och uttryck 
om bekanta, vardagliga och 
affärsrelaterade ämnen, förutsatt att 
uttalet är tydligt och ganska långsamt. 
Upprepningar behövs ibland. 
 
 
 
 
Can understand simple speech, 
phrases and expressions on familiar, 
everyday matters and simple 
business oriented subjects, provided 
the speech is clearly articulated and 
rather slow. Repetition is 
sometimes necessary. 
 
 

A2 
Kan förstå korta, enkla texter om 
bekanta, vardagliga ämnen samt 
elementära ekonomiska texter. 
 
 
 
 
 
 
Can understand short, simple texts 
on familiar, everyday matters and 
simple business-oriented subjects. 
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A1 Allmän beskrivning (Den gemensamma europeiska referensramen för språk) 
Kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Kan presentera sig själv och 
andra och ställa frågor om personliga detaljer, t ex var någon bor, om personer man känner och saker man har. Kan kommunicera på ett mycket enkelt sätt om 
samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till. 
 
A1 Global description (CEFR)  
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce 
him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. 
Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. 
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BILAGA 3: Tyska avdelningens publikationer 
 
Här följer en förteckning över de publikationer som lektorerna på tyska avdelningen gett ut 
och som är kopplade till avdelningens profil. Publikationerna har utkommit under den tid 
då lektorerna har tjänstgjort på Hanken. 
 
Breckle, Margit (DAAD-lektor, 2002–) 
 
2006. Research in Intercultural (Business) Communication: Interviews vs. Conversation 

Analysis. I: N. Aalto, E. Reuter & J. Lehtonen, red. Intercultural Dialogues. Theory, 
Research, Applications. Köln: SAXA, 159–168. 

 
2006. Messung  der allgemeinen  Sprachbeherrschung im  Deutschen. Zu 

den C-Test-Ergebnissen von Deutsch-Studierenden an der Schwedischen Wirtschafts-
universität in Helsinki. I: E. Lehtinen & N. Niemelä, red. Fackspråk och 
översättningsteori. VAKKI-symposium XXVI. Vasa 11–12.2.2006. Vasa: Vasa 
universitet, 38–49. 

 
2005. Interviews vs. Gesprächsanalyse zur Untersuchung von interkultureller (Wirtschafts-) 

Kommunikation: zwei Seiten derselben Medaille oder doch zwei Medaillen? I: K. 
Mård-Miettinen & N. Niemelä, red. Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-
symposium XXV. Vörå 12–13.2.2005. Vasa: Vasa universitet, 106–114. 

 
2005. Deutsch-schwedische Wirtschaftskommunikation. „In Schweden ist die 

Kommunikation weicher“ (= Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache, Bd. 78). 
Frankfurt/Main: Peter Lang. 

 
2004. „In Schweden ist die Kommunikation weicher“. Zur deutsch-schwedischen 

Wirtschaftskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Imagearbeit. 
Göteborg: Göteborgs universitet. 2004. (doktorsavhandling) 

 
2004. Ergebnisse einer Untersuchung zur deutsch-schwedischen Wirtschaftskommunika-

tion als Gegenstand des fachsprachlichen Fremdsprachenunterrichts. Am Beispiel 
von Höflichkeitsstrategien und facwork. I: A. Jäntti & J. Nurminen, red. Thema mit 
Variationen. Dokumentation des VI. Nordischen Germanistentreffens in Jyväskylä 
vom 4.–9. Juni 2002. Frankfurt/Main: Peter Lang, 329–341. 

 
2003, tills. med Ingo Heyse. Hur mycket IKT behöver en studerande? Virtuelle Kurs-

konzepte und ihre Auswirkungen auf Leistung, Zufriedenheit und Arbeitsstrategien – 
eine exemplarische Untersuchung anhand eines Deutschkurses für Fortgeschrittene 
(= Forskningsrapporter 58). Helsingfors: Svenska handelshögskolan. 

 
2003. Die Deutschen sind direkt – die Schweden sind indirekt? Zur unterschiedlichen 

Verwendung von Höflichkeitsstrategien in der deutsch-schwedischen Wirtschafts-
kommunikation. Ergebnisse von Interviews. I: E. Reuter & M.-L. Piitulainen, red. 
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Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch. Die deutsche Sprache im 
Handel zwischen den nordischen und den deutschsprachigen Ländern. 
Frankfurt/Main: Peter Lang, 299–319. 

 
2003. Untersuchungen zur schwedisch-deutschen Wirtschaftskommunikation – ein 

vergessener Bereich? Zur Forschungslage der schwedisch-deutschen Wirtschafts-
kommunikation. I: E. Reuter & M.-L. Piitulainen, red. Internationale Wirtschafts-
kommunikation auf Deutsch. Die deutsche Sprache im Handel zwischen den 
nordischen und den deutschsprachigen Ländern. Frankfurt/Main: Peter Lang, 51–69. 

 
2002. Differences in Discussions and Negotiations in German-Swedish Business 

Communication. Some Interview Results. I: E. Lambertsson Björk, red. Life-long 
Learning in Business and Industry: Information and Communication Technology. 
ENCoDe 2001. Proceedings of the 13th Annual Conference of ENCoDe 5–7 July 
2001 at Østfold University College, Halden, Norway. Halden: Høgskolen i Østfold, 
63–74. 

 
2000. Befragung deutscher Unternehmen zu Kulturunterschieden in der deutsch-

schwedischen Wirtschaftskommunikation. I: P. Jauhola, O. Järvi & D. Wilske, red. 
Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XX. Vasa 11–13.2.2000. 
Vasa: Vasa universitet, 85–95. 

 
2000. Untersuchungen zur Interkulturellen Wirtschaftskommunikation – eine Bestands-

aufnahme. I: R. Ehnert, red. Wirtschaftskommunikation kontrastiv. Frankfurt/Main: 
Peter Lang, 11–22. 

 
 
Båsk, Märta 
 
2001. Leseverstehen – die Entwicklung eines Lesekurses im Fach Deutsch als Fremd-

sprache. I: O. Järvi, red. Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXI. 
Vasa 10–11.2.2001. Vasa: Vasa universitet, 57–63. 

 
1999. Utvecklande av läskurs i tyska för studerande vid Svenska handelshögskolan 

(= Meddelanden / Working Papers 405). Helsingfors: Svenska handelshögskolan. 
 
1996. Några textuella faktorers inverkan på svenskspråkiga studerandes läsförståelse av 

tyska tidningstexter. Vasa: Vasa universitet. (licentiatavhandling)  
 
 
Heyse, Ingo (DAAD-lektor, 1997–2002) 
 
2003, tills. med Margit Breckle. Hur mycket IKT behöver en studerande? Virtuelle 

Kurskonzepte und ihre Auswirkungen auf Leistung, Zufriedenheit und Arbeits-
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strategien – eine exemplarische Untersuchung anhand eines Deutschkurses für 
Fortgeschrittene (= Forskningsrapporter 58). Helsingfors: Svenska handelshögskolan. 

 
2003, tills. med Rolf Rodenbeck. ‚Wer ist denn hier der Chef?’ Funktionsbezeichnungen in 

Kapitalgesellschaften (Deutschland, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden). I: 
Reuter, E. & Piitulainen, M.-L., red. Internationale Wirtschaftskommunikation auf 
Deutsch. Die deutsche Sprache im Handel zwischen den nordischen und den deutsch-
sprachigen Ländern. Frankfurt/Main: Peter Lang, 145–185. 

 
2001. Computergestütztes Textverstehen im Fremdsprachenunterricht. I: O. Järvi, red. 

Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXI. Vasa 10–11.2.2001. 
Vasa: Vasa universitet, 86–92. 

 
2001. Wörterbücher Deutsch-Schwedisch-Deutsch: Gedruckte und elektronische Form. I: J. 

Korhonen, red. Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche. 
Frankfurt/Main: Peter Lang, 213–224. 

 
2000. Inszenierung von Mehrsprachigkeit. Zur Funktionalität von Code-Switching. I: P. 

Jauhola, O. Järvi & D. Wilske, red. Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-
symposium XX. Vasa 11–13.2.2000. Vasa: Vasa universitet, 130–138. 

 
2000. Interkulturelle Themen – ein netzbasierter Kurs in Landeskunde. I: A. Wolff & H. 

Tanzer, red. Sprache – Kultur – Politik. (= Materialien Deutsch als Fremdsprache, 
Bd. 53), Regensburg: Fachverband Deutsch als Fremdsprache, 585–590. 

 
1999, red. Landeskunde – Dokumentation der DaF-Tage 1999 (= Meddelanden / Working 

Papers 402). Helsingfors: Svenska handelshögskolan. 
 
1999. Kulttuurista toiseen. Der Sprecherwechsel als Gegenstand einer sprachver-

gleichenden Konversationsanalyse. I: R. Ingo & O. Karihalme & C. Laurén & H. 
Nikula & J. Tiusanen, red. Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium 
XIX. Vasa 13–14.2.1999. Vasa: Vasa universitet, 115–124. 

 
 
Müntzel, Uta (–2004) 
 
2002, tills. med Outi Steuer. „Perfekte Geschäftskommunikation per Brief, Fax und E-

Mail“. Ein netzgestütztes Lern- und Trainingsprogramm [online]. Programmet 
tillgängligt med egen personlig kod på adressen: 
http://opit.wsoy.fi/LMS_newlogin.asp [citerat 16.8.2006]. 

 
2002, tills. med Outi Steuer. „Perfekte Geschäftskommunikation per Brief, Fax und E-

Mail“. Ein netzgestütztes Lern- und Trainingsprogramm. Begleitmaterial zum 
Programm [online]. Stödmaterialet kan skrivas ut på adressen med hjälp av en egen 
personlig kod. Tillgängligt: http://opit.wsoy.fi/LMS_newlogin.asp [citerat 16.8.2006]. 
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1995, tills. med Liisa Tiittula. Saksan kieli suomalais-saksalaisessa kaupassa. Saksan-

kielisen viestinnän tarvetutkimus (= Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-
215). Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu. 

 
 
Rodenbeck, Rolf 
 
2004. Sprache und Recht. Institut für Deutsche Sprache – Jahrbuch 2001. I: Info DaF: Für 

Sie gelesen. Kommentare und Rezensionen zu achtzig Neuerscheinungen für das 
Fach Deutsch als Fremdsprache, Bd. 2/3, 245–249. 

 
2003, tills. med Ingo Heyse. ‚Wer ist denn hier der Chef?’ Funktionsbezeichnungen in 

Kapitalgesellschaften (Deutschland, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden). I: 
E. Reuter & M.-L. Piitulainen, red. Internationale Wirtschaftskommunikation auf 
Deutsch. Die deutsche Sprache im Handel zwischen den nordischen und den 
deutschsprachigen Ländern. Frankfurt/Main: Peter Lang, 145–185. 

 
2001, tills. med Mario Cebulla. Deutsches Wirtschaftsrecht. Eine Einführung mit inte-

griertem Fachsprachenkurs. München: Beck, Athen: Sakkoulas, Bern: Stämpfli. 
     
2001. Deutsches Wirtschaftsrecht – Eine fachliche und sprachliche Einführung. I: A. Wolff 

& E. Winters-Ohle, red. Wie schwer ist die deutsche Sprache wirklich? 
(= Materialien Deutsch als Fremdsprache, Bd. 58). Regensburg: Fachverband 
Deutsch als Fremdsprache, 659–665. 

 
1999, tills. med Sonja Senftleben. ‚Raumerfahrungen’ – Modellskizze für eine kontrastive 

Landeskunde. I: Ingo Heyse, red. Landeskunde – Dokumentation der DaF-Tage 1999 
(= Meddelanden / Working Papers 402). Helsingfors: Svenska handelshögskolan.  

 
1997. Verhandlungssprache Deutsch – Ein praxisbezogenes Kursmodell aus der Arbeit mit 

schwedischen WirtschaftsstudentInnen. I: A. Wolff & D. Blei, red. DaF für die 
Zukunft. Eine Zukunft für DaF! (= Materialien Deutsch als Fremdsprache, Bd. 44), 
Regensburg: Fachverband Deutsch als Fremdsprache, 207–226.   

 
1994. Videoprojekt: „Unternehmenspräsentationen“. I: A. Wolff & B. Gügold, red. 

Deutsch als Fremdsprache ohne Mauern (= Materialien Deutsch als Fremdsprache, 
Bd. 35), Regensburg: Fachverband Deutsch als Fremdsprache, 271–293  

 
1992. ‚Wirtschaftsdeutsch’ an der Schwedischen Wirtschaftsuniversität Helsinki. I: A. 

Wolff, red. Deutsch als Fremdsprache im europäischen Binnenmarkt (= Materialien 
Deutsch als Fremdsprache, Bd. 33), Regensburg: Fachverband Deutsch als Fremd-
sprache, 91–101.  
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1992, tills. med Ewald Reuter. Unternehmenspräsentationen. Ein videogestütztes Unter-
richtsprogramm für den mündlichen Fachsprachenunterricht im Bereich „Wirtschaft“, 
Lehrbuch und Video (= Materialien des Zentralen Spracheninstituts der Universität 
Jyväskylä n:o 83). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 
1992, tills. med Ewald Reuter. Unternehmenspräsentationen. Ein videogestütztes Unter-

richtsprogramm für den mündlichen Fachsprachenunterricht im Bereich „Wirtschaft“, 
Lehrerhandbuch (= Materialien des Zentralen Spracheninstituts der Universität 
Jyväskylä n:o 83). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 
 
Schlabach, Joachim (DAAD-lektor, 1993–1997) 
 
2000. „damit kann ich natürlich gar nichts anfangen“ oder „det är oftast för enkelspårigt“. 

Zu Bewertungen in deutschen und finnlandschwedischen Marketingvorlesungen. I: R. 
Ehnert, red. Wirtschaftskommunikation kontrastiv. Frankfurt/Main: Peter Lang, 93–
111. 

 
2000. Deutschsprachige Wirtschaftsvorlesungen aus fremdsprachendidaktischer Sicht. 

Textlinguistische Beschreibungen als Basis für eine Schwierigkeitshypothese. 
Tampere: Tampereen yliopisto. (licentiatavhandling) 

 
2000. Verstehensprobleme in deutschsprachigen Wirtschaftsvorlesungen. I: E. Lavric, red. 

Fachsprache und Allgemeinsprache in der wirtschaftssprachlichen Ausbildung. (= 
Hamburger Arbeiten zur Fachsprachenforschung 4). Tostedt: Attikon, 2000, 175–
185. 

 
1999. Deutschsprachige Wirtschaftsvorlesungen aus fremdsprachendidaktischer Sicht. I: 

Werkstattbericht zu Aspekten von Marketingvorlesungen aus dem Hauptstudium 
Wissenschaftssprache – Fachsprache (= Materialien Deutsch als Fremdsprache, Bd. 
52). Regensburg: Fachverband Deutsch als Fremdsprache, 255–268 

 
1998. Das deutschsprachige Web im Sprachunterricht für Wirtschaftsstudierende. I: A. 

Wolff & D. Eggers, red. Lern- und Studienstandort Deutschland. Lernen mit neuen 
Medien (= Materialien Deutsch als Fremdsprache, Bd. 47). Regensburg: Fachverband 
Deutsch als Fremdsprache, 213–223. 

 
1998. Das Web im berufsbezogenen Unterricht Deutsch als Fremdsprache. I: R. Donat, red. 

Deutsch als Fremdsprache und Internet. Stuttgart: Klett, 37–42. 
 
1998. Auf Deutsch (als Fremdsprache) studieren. Zu sprachlichen Schwierigkeiten von 

Gaststudierenden. I: PH-FR 1+2, 6. 
 
1997. Landeskunde im Web. Werkstattbericht von einem Deutschkurs an einer Wirtschafts-
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