INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

KI1550

Klassisk kinesiska II, 3,5 högskolepoäng

Classical Chinese II, 3.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2020-01-30 att gälla
från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Kinesiska

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lägst betyget godkänt på kursen KI1400, eller
motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för den klassiska kinesiskans grundläggande grammatiska och syntaktiska
särdrag;
Färdigheter och förmåga

• läsa och redogöra för medelsvåra klassiska kinesiska texter med hjälp av kinesiska
lexika och på modern kinesiska kommenterade utgåvor;
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

• genomföra kritiskt reflekterande analyser av klassiska kinesiska texter.
Innehåll

Kursen är en fortsättning på Klassisk kinesiska I, och syftar till att utveckla studentens
kunskaper i klassisk kinesisk grammatik i den filosofiska diskurs som uttrycks i de
två verken Lüshi chunqiu och Huainan zi från 239 respektive 139 f.Kr. Till viss del
analyseras även stilistiska och lingvistiska särdrag i texter som Zuozhuan, Lunyu och
Laozi, vad som skiljer dessa från varandra, och vilken roll texterna haft i den dåtida
ideologiska diskursen.

Former för undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar.
Undervisningsspråk: svenska och kinesiska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom skriftliga prov.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Vid
inlämningsuppgifter kan möjlighet till komplettering komma att erbjudas för att uppnå
betyget godkänt. En sådan komplettering ska då göras inom utsatt tid (vanligtvis fem
arbetsdagar efter att resultatet meddelats), annars rapporteras betyget underkänt.
Student 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.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall 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 VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.
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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.
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