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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

DK01 Modern kinesiska I a 7.5

DK02 Modern kinesiska I b 7.5

DK03 Språkfärdighet I 7.5

DK04 Det moderna Kina 7.5

Kursens innehåll

Kursen omfattar första terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) för nybörjare. Kursen
utvecklar de grundläggande kunskaperna i kinesisk fonetik, transkriptionssystemet Hanyu Pinyin, muntlig och
skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse. Kursen ger också en introduktion till det moderna Kinas
historia och samhälle. Kursen Kinesiska I har följande delkurser:

1. Modern kinesiska I a, 7,5 hp
Grundläggande kinesisk fonetik och transkriptionssystemet Hanyu Pinyin introduceras. Kursen innehåller
elementär textläsning, tecken- och ordkunskap samt viss teckenetymologi. Översättning från och till kinesiska
med utgångspunkt från kursboken tränas. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta
cirka 150 nya skrivtecken.

2. Modern kinesiska I b, 7,5 hp
Kursen bygger vidare på de inhämtade kunskaperna i kinesisk fonetik, Hanyu Pinyin, tecken- och ordkunskap
samt etymologi. Delkursen omfattar i huvudsak studier av enkla texter på modern kinesiska i en lärobok.
Kinesisk grammatik och kinesiska satsmönster gås igenom. I samband med detta lär sig studenten att skriva,
läsa och översätta cirka 150 nya skrivtecken. I kursen ingår också att läsa och översätta enklare texter från och
till kinesiska.

3. Praktisk språkfärdighet I, 7,5 hp
Delkursen övar korrekt uttal samt tränar grundläggande muntligt och skriftligt kinesiskt vardagsspråk.
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4. Det moderna Kina
Delkursen ger en översikt över den kinesiska kulturen och dess naturliga förutsättningar respektive
samhälleliga uttryck. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om geografi, historia, politik, näringsliv,
samhälle och kultur i det moderna Kina från slutet av Qingdynastin och fram till våra dagar.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkursen Modern kinesiska I a förväntas studenten kunna:
- redogöra för de grundläggande reglerna för kinesiskt uttal
- redogöra för det kinesiska transkriptionssystemet Hanyu Pinyin
- identifiera och skriva cirka 150 nya skrivtecken
- översätta enklare texter till och från kinesiska
- förstå enkla budskap på skriven kinesiska

För godkänt resultat på delkursen Modern kinesiska Ib förväntas studenten kunna:
- tillämpa de grundläggande reglerna för kinesiskt uttal
- använda det kinesiska transkriptionssystemet Hanyu Pinyin
- identifiera och skriva cirka 150 nya skrivtecken
- översätta enklare texter till och från kinesiska
- förstå enkla budskap på skriven kinesiska
- beskriva de grundläggande dragen i kinesiskans grammatik
- korrekt använda den moderna standardkinesiskans grammatik i enkel skrift.

För godkänt resultat på delkursen Praktisk språkfärdighet I förväntas studenten kunna:
- urskilja och begripligt uttala alla ljud i modern standardkinesiska
- uttrycka sig muntligt och skriftligt på enkel kinesiska om och i vardagliga situationer
- korrekt använda enkel moderna standardkinesiskans grammatik i tal och skrift
- förstå enkla budskap på talad och skriven kinesiska

För godkänt resultat på delkursen Det moderna Kina förväntas studenten kunna:
- översiktligt redogöra för geografi, historia, politik, näringsliv, samhälle och kultur i det moderna Kina 
- redogöra för de viktigaste händelserna i Kinas historia från slutet av Qingdynastin och fram till våra dagar.

Undervisning

Undervisningen för Modern kinesiska I a och I b består av föreläsningar och språkfärdighetsövningar enskilt
och i grupp.
Undervisningen för Praktisk språkfärdighet I ges i form av seminarier och praktiska språkfärdighetsövningar
enskilt och i grupp.
Undervisningen i Det moderna Kina ges i form av föreläsningar.

Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

Kunskapskontroll och examination

a. Delkursen Modern kinesiska I 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.
Delkursen Det moderna Kina examineras genom en avslutande salstentamen.
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 fullgjord närvaro om minst
80%.

Om särskilda skäl föreligger kan examinator på helkurs efter samråd med ansvarig och examinerande lärare
på delkursen medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i viss obligatorisk undervisning.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
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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 på denna kurs inom delkurserna Modern
kinesiska I a och I b.

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 institutionens webbplats på www.su.se/asia. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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