INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

KI1400

Kinesiska fördjupningskurs II, 30 högskolepoäng

Chinese, Advanced Course II, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2014-09-01 och
senast reviderad 2015-12-18. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-01-18,
vårterminen 2016.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på grundnivån.
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KI1300.
Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- uppvisa stor förtrogenhet med ett urval representativa texter och stilar, omfattande
såväl skönlitteratur som sakprosa från perioden 1919 till nu;
- uppvisa fördjupad förståelse för texternas funktion och ställning i deras kulturella och
historiska sammanhang;
- uppvisa stor förtrogenhet med de filosofiska teman och de historiska förhållanden som
utmärker skiftet mellan Qin- och Handynastinerna;
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Färdighet och förmåga
- med hjälpmedel översätta moderna kinesiska texter av olika slag till korrekt svenska;
- kommunicera väl både muntligt och skriftligt på kinesiska kring kända
ämnesområden;
- läsa medelsvåra klassiska kinesiska texter med hjälp av kinesiska lexika och på modern
kinesiska kommenterade utgåvor;
- översiktligt beskriva och diskutera den kinesiska idéhistorien, dess centrala idéer och
inriktningar samt religiösa föreställningar;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förhålla sig kritiskt diskuterande till olika uppgifter om utveckling i Kinas idéhistoria.
Innehåll

Kursen bygger vidare på Fördjupningskurs I och ger fördjupade kunskaper i att tala, läsa
och skriva modern rikskinesiska (putonghua) samt ytterligare förbättrad hörförståelse.
Kursen ger också en fördjupad kunskap i klassisk kinesiska och en översiktlig
genomgång av den kinesiska idéhistorien.
Kursen omfattar fyra delkurser:
Modern sakprosa, 9 högskolepoäng, (Modern Non-fiction II, 9 Higher Education Credits)
Läsning och översättning av ett urval representativa texter, företrädesvis från perioden
1919 till nu. Grammatiska förklaringar. Muntlig och skriftlig språkfärdighetsträning.
Modern skönlitterär text, 9 högskolepoäng, (Modern Fiction, 9 Higher Education
Credits) Läsning och översättning av ett urval representativa texter, företrädesvis från
perioden 1919 till nu. Grammatiska förklaringar. Introduktion till enskilda författare
och litterära inriktningar.
Klassisk kinesiska II, 4,5 högskolepoäng, (Classical Chinese II, 4,5 Higher Education
Credits) Kursen är en fortsättning på Klassisk kinesiska I, och syftar till att förankra
studentens befintliga kunskaper i klassisk kinesisk grammatik i den filosofiska diskurs
som uttrycks i de två synkretiska och volymmässigt omfattande verken Lüshi chunqiu
och Huainan zi från 239 respektive 139 f.Kr.
Kinesisk idéhistoria, 7,5 högskolepoäng, (Chinese History of Ideas, 7,5 Higher Education
Credits) Genomgång av de centrala filosofiska idéerna och skolorna i kinesiskt
tänkande samt olika religiösa föreställningar.
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Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom en självständig uppgift
(Kinesisk idéhistoria), hemuppgifter, muntliga redovisningar och skriftliga prov. 80%
närvaro krävs för betyget Godkänt. Examinator meddelar lämplig
kompensationsuppgift för student som har lägre närvaro. Student som blivit underkänd
i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Den som godkänts i ett delprov får inte
undergå förnyat prov för högre betyg. Den studerande har inte heller rätt att återkalla
inlämnat prov och på så sätt undgå att betygsättas. Student äger rätt till byte av
examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är
praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. I det
fall kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten tillgång till
tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

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

Övrigt

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen medvetandegöra kring och problematisera
ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
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