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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1MOD
2TEO

Benämning
Kinas moderna historia - en översikt, 1850-talet till idag
Sinologi och orientalism. Teorier och begrepp

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar det moderna Kinas framväxt från andra halvan av 1800-talet och fram till idag, med
parallellt fokus på Kinas position i världspolitiken. Kursen ger en bild av Kinas utveckling från kejsardöme
till republik och sedan folkrepublik och ekonomisk stormakt och de mest framträdande drivkrafterna i denna
process. Kursen ger också en bild av hur utvecklingen i det moderna Kina har diskuterats och analyserats i
västvärlden och i Sverige.
Även grundläggande kunskaper om metoder, källor och källkritik inom det aktuella forskningsområdet, och
teoretiska begrepp introduceras.
Delkurs 1: Kinas moderna historia – översikt från 1850-talet till idag
Delkurs 2: Sinologi och orientalism. Metoder, teorier och begrepp
Delkurs 1 behandlar övergripande utvecklingslinjer i det moderna Kinas historia fram till idag. Viktiga teman
för föreläsningar och seminarier är Kinas utveckling från kejsardöme till republik, republiken och
inbördeskriget, den sinosovjetiska konflikten, det stora språnget, kulturrevolutionen, Maos död, reformeran
och Kinas expansion som politisk och ekonomisk stormakt i världspolitiken efter 1978. Även förändringarna i
kvinnornas situation och relationen mellan stad och land, liksom partiets roll och synen på mänskliga
rättigheter tas upp översiktligt.
Delkurs 2 behandlar översiktligt sinologins utveckling i västvärlden och även hur senare forskning
problematiserat relationen mellan sinologi och orientalism. Kursen ger också en bild av hur utvecklingen i
Kina har diskuterats och analyserats i västvärlden och i Sverige och hur desinformation och även bristen på
Sidan 1/3

källor i långa perioder påverkat utvecklingen av Kinabilden. Delkursen omfattar utöver föreläsningar även
seminarier där studenterna utifrån konkreta exempel arbetar med att källkritiskt analysera hur forskare,
missionärer, resenärer och medier skildrat Kina och hur dessa skildringar påverkats dels av utvecklingen i
Kina och dels av utvecklingen i västvärlden. Kursen ger också en översiktlig orientering om vad som
fokuseras i dagens forskning och kunskapsutveckling om Kinas historia.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1: Kinas moderna historia – översikt från 1850-talet till idag
För godkänt resultat ska studenten:
– ha förvärvat fördjupade kunskaper om Kinas historia från 1850-talet till idag, med tyngdpunkt på perioden
1911-2000,
– muntligen och skriftligen kunna redogöra för, analysera och diskutera de övergripande linjerna i den
kinesiska historien under den aktuella perioden utifrån vetenskaplig litteratur.
Delkurs 2: Sinologi och orientalism. Metoder, teorier och begrepp
För godkänt resultat ska studenten:
– muntligen och skriftligen kunna värdera och kritiskt granska forskningslitteratur angående den kinesiska
historien under den aktuella tidsperioden,
– kunna förstå och diskutera centrala begrepp, teoretiska infallsvinklar samt metodiska angreppssätt inom
forskningen om Kinas historia från 1850-talet till idag.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök. För mer detaljerad
information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Var och en av delkurserna i denna kurs examineras genom muntliga redovisningar (1–2 st) och skriftliga
inlämningar (1–2 st), samt en hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
Sammanvägningen av delkursbetygen sker genom att bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och
sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av
hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna.
Gängse avrundningsregler tillämpas.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som
fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator
utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska
lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del
alltför begränsade resonemang – används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel
används betygen A–E.
Övergångsbestämmelser
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När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studievägledare/studierektor/motsv.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen kan ingå i Kandidatprogram i historiska studier eller tillgodoräknas inom kursen Historia II.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen omfattar vetenskaplig historisk och samhällsvetenskaplig litteratur. Den omfattar totalt cirka
2.500 sidor.
För aktuell kurslitteratur hänvisas institutionens webbplats www.historia.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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