INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

KI1400

Kinesiska fördjupningskurs II, 30 högskolepoäng

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

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2014-09-01 och
senast reviderad 2020-09-01. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18,
vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Kinesiska

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt på KI1300.
Lärandemål

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;
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• uppvisa stor förtrogenhet med de filosofiska teman och de historiska förhållanden
som utmärker skiftet mellan Qin- och Handynastinerna;
• ha en grundläggande kunskap om den klassiska textkorpusen och olika
tanketraditioner;
• uppvisa grundläggande kunskap om den klassiska kinesiskans uppbyggnad och
grammatik;
Färdigheter 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;
• 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 I, 4,5 högskolepoäng, (Classical Chinese I 4,5 Higher Education
Credits) Introduktion till klassisk kinesisk grammatik och syntax. Kursen belyser den
klassiska kinesiskans typiska egenskaper i jämförelse både med modern svenska och
modern kinesiska. Primärmaterialet utgörs av ett tematiskt och stilistiskt
sammanhängande urval ur den klassiska kinesiska textkorpusen (500-200-talet 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
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tänkande samt olika religiösa föreställningar.
För studenter inom Internationella språkprogrammet som antagits före HT2017 utgörs
2 hp av delkursen Kinesisk idéhistoria (7,5 hp) av momentet Omvärldskunskap.
Studenter inom Internationella språkprogrammet som antagits från och med HT2017
läser Omvärldskunskap i den omfattning som anges i den reviderade utbildningsplanen
för programmet gällande från HT2017.

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.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 50 % av
kursens poängantal.
Kursvärdering

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

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering.
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