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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-02-01, och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2017-09-27. Denna
kursplan har reviderats av institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
2018-09-12.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kinesiska I, 30hp, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
PK01
PK02
PK03
PK04
PK05

Benämning
Modern kinesiska II a
Modern kinesiska II b
Praktisk språkfärdighet II
Litterär och visuell kultur i Kina
Politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan

Högskolepoäng
7.5
8
4.5
5
5

Kursens innehåll

Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning samt hör- och
läsförståelse i modern standardkinesiska (putonghua). Kursen ger också kunskaper om litterär och visuell
kultur i Kina samt politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan.
Kursen består av följande delkurser:
Modern kinesiska II a, 7,5 hp, DK01
Delkursen vidareutvecklar kunskaperna i kinesisk grammatik och syntax samt förmågan att kommunicera
med vardagligt språkbruk och ger då övning i praktisk skrivfärdighet, och utvecklar förmågan att läsa och
skriva i vardagliga situationer. Delkursen behandlar också inlärning av ytterligare 150 skrivtecken, deras
radikaler och användning i olika sammanhang
Modern kinesiska II b, 8,0 hp, DK02
Delkursen vidareutvecklar kunskaperna i kinesisk grammatik och syntax samt förmågan att kommunicera
med vardagligt språkbruk och ger då övning i praktisk skrivfärdighet, och utvecklar förmågan att läsa och
skriva i vardagliga situationer. Delkursen behandlar också inlärning av ytterligare 150 skrivtecken, deras
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radikaler och användning i olika sammanhang
Praktisk språkfärdighet II, 4,5 hp, DK03
Delkursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning, samt hör- och
läsförståelse i modern standardkinesiska (putonghua).
Litterär och visuell kultur i Kina, 5,0 hp, DK04
Delkursen ger en introduktion till 1900- och 2000-talets kinesiska litteraturer. Begrepp såsom världslitteratur
och sinofon litteratur kommer att nagelfaras. Fokus läggs på den sociala, politiska och historiska bakgrunden
till kinesiska litteraturer. Samband mellan litterär och visuell kultur kommer att undersökas. Översättningar av
litterära texter till filmer kommer att analyseras utifrån ett estetiskt, historiskt och globalt perspektiv.
Politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan, 5,0 hp, DK05
Delkursen fokuserar på grunddragen hos politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan.
Kinesiska begrepp avseende religion, vetenskap och vidskepelse analyseras. En viktig fråga är religionens roll
och förutsättningar i det moderna Kina. Regionala och globala nätverk av troende kommer att studeras
ingående. Frågor rörande identitet och medborgarskap utgör en annan tyngdpunkt på kursen. Frågor avseende
globaliseringen av inhemska kinesiska traditioner som konfucianism och daoism behandlas också.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkursen Modern kinesiska II a förväntas studenten kunna:
- väl tillämpa de grundläggande reglerna för kinesiskt uttal
- väl använda det kinesiska transkriptionssystemet Hanyu Pinyin
- kunna läsa och skriva tecken från tidigare kurser och ytterligare identifiera och skriva cirka 150 nya
skrivtecken
- översätta enklare texter till och från kinesiska inom utvalda ämnesområden
- förstå enklare budskap på skriven kinesiska inom utvalda ämnesområden
- korrekt använda den moderna standardkinesiskans grammatik i enklare skrift.
För godkänt resultat på delkursen Modern kinesiska II b förväntas studenten kunna:
- kunna läsa och skriva tecken från tidigare kurser och ytterligare identifiera och skriva cirka 150 nya
skrivtecken
- översätta enklare texter till och från kinesiska inom utvalda ämnesområden
- förstå enklare budskap på skriven kinesiska inom utvalda ämnesområden
- korrekt använda den moderna standardkinesiskans grammatik i enklare skrift.
För godkänt resultat på delkursen Praktisk språkfärdighet II förväntas studenten kunna:
- väl urskilja och uttala alla ljud i modern standardkinesiska
- kommunicera i tal och skrift inom utvalda ämnesområden med den grammatik, det ordförråd och de tecken
som omfattas av denna och tidigare kurser.
För godkänt resultat på delkursen Litterär och visuell kultur i Kina förväntas studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp och teman om 1900- och 2000-talets kinesiska litterära och visuella
kultur,
- kunna diskutera dessa begrepp och teman på ett kunnigt och reflekterande sätt,
- ha förmåga att kritiskt läsa kinesiska litterära text och filmer samt tillämpa nyckelbegrepp vid analys av
kinesiska litterära texter samt fenomen inom visuell kultur och film.
För godkänt resultat på delkursen Politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan förväntas
studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp och teman om politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och
diasporan,
- kunna diskutera dessa begrepp och teman på ett kunnigt och reflekterande sätt,
- ha förmåga att kritiskt läsa vetenskaplig text om ämnen som tagits upp under kursen och använda dessa
begrepp och teman vid analys av vetenskapliga texter.
Undervisning

Undervisningen för Modern kinesiska II a och II b består av föreläsningar och språkfärdighetsövningar enskilt
och i grupp.
Undervisningen för Praktisk språkfärdighet II ges i form av seminarier och praktiska språkfärdighetsövningar
enskilt och i grupp.
Undervisningen i Litteratur och visuell kultur i Kina och Politik samt religion i Kina, Taiwan, Hongkong och
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diasporan ges i form av föreläsningar och seminarier.
Närvaro på all undervisning är obligatorisk.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkursen Modern kinesiska II a examineras genom 5 skriftliga diktamina, 5 skriftliga inlämningsuppgifter
och en avslutande salsskrivning.
Delkursen Modern kinesiska I b examineras genom 5 skriftliga diktamina, 5 skriftliga inlämningsuppgifter
och en avslutande salsskrivning.
Delkursen Praktisk språkfärdighet examineras genom 3-4 skriftliga inlämningsuppgifter samt 3-4 muntliga
redovisningar.
Examinationen för delkursen Litteratur och visuell kultur i Kina samt delkursen Politik och religion i Kina,
Taiwan, Hongkong och diasporan sker genom en kort muntlig redovisning samt en avslutande
hemskrivning.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning sker genom en målrelaterad sjugradig 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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, samt lägst 80% närvaro.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldighet att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till 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 får inte genomgå förnyad examination 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. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges endast på delkurserna Litterär och
visuell kultur i Kina samt Politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursens webbplats på www.su.se/asia. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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