Kursplan
KI1030 Kinesiska i tal och skrift IV
15 högskolepoäng, Grundnivå 1

Chinese in Speech and Writing IV
15 Credits *), First Cycle Level 1

Mål
Kursen syftar till att stärka och ytterligare utveckla studenternas språkfärdighet inom det
kinesiska språket, i de fyra områdena: tala, lyssna, läsa och skriva. Kursen syftar även
till att hjälpa studenterna skaffa sig en god förståelse av det kinesiska samhället och
kulturen. Efter avslutad kurs ska de kunna:
·
·
·
·
·

kommunicera med infödda talare av kinesiska kring en rad olika ämnen såsom
utbildning, sport och miljö m.m.
läsa och förstå kortare autentiska kinesiska texter
komponera korta uppsatser om ämnen såsom utbildning, sport och miljö, samt
kunna ge argument till stöd för sina åsikter
behärska ett mer avancerat ordförråd inklusive några av de vanligaste
idiomatiska uttrycken
behärska mer komplicerade meningar och meningsbyggnad.

Innehåll
Studenterna tränar kontinuerligt språkets olika aspekter så att de kan uppnå kursens
mål. Kursen innehåller fyra grundläggande delar: läsförståelse, analys av grammatik,
muntlig träning och skrivträning. I aktiviteterna ingår träning av satsmönster,
kortfrågeövningar och strukturerade muntliga diskussioner.

Examinationsformer
Kursen examineras fortlöpande, muntligt och skriftligt, och med en skriftlig sluttentamen
och en muntlig presentation.

*) 1 Credit = 1 ECTS

Arbetsformer
Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska.
Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika individuella
aktiviteter.

Betyg
Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav
Minst 90 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska

Övrigt
Reviderad
13-08-01 (litteraturlistan urlyft)
13-11-04 (huvudområde inlagt)
Ämnestillhörighet:

Kinesiska
Ämnesgrupp:

Kinesiska
Utbildningsområde:

Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):

1. Kinesiska
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

1. G2F
Fastställd:

Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2011-02-01
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-02-01
Reviderad:

Reviderad 2013-11-04
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04

Course Syllabus
KI1030 Chinese in Speech and Writing IV
15 Credits *), First Cycle Level 1

Learning Outcomes
This course aims to strengthen and further develop students’ Chinese proficiency in the
four areas of speaking, listening, reading and writing, and help students acquire a good
understanding of Chinese society and culture. On successful completion of the course,
students will be able to:
·
·
·
·
·

communicate with native speakers of Chinese on a variety of more advanced
topics such as education, sports, and environment etc.
read and and comprehend short authentic Chinese texts
compose short essays about topics such as education, sports, and
environment, and provide arguments in support of their opinions
display a command of more advanced vocabulary including some of the most
common idiomatic expressions
handle more complicated sentence structures.

Course Content
In order to fulfill the aims of the course, the students work continuously with all the
different aspects of the language. The course consists of four essential parts: reading
comprehension, grammar analysis, oral practice and writing. Activities include oral
training, quizzes and organized oral discussions.

Assessment
The course uses continuous assessment of students‘ oral and written performance.
There is also a final written examination and an oral presentation.

Forms of Study
Chinese is used as the language of tuition, supported by English or Swedish. Teaching
is done in the form of seminars, group work and different individual activities.

*) 1 Credit = 1 ECTS

Grades
The Swedish grades U - VG.

Prerequisites
A minimum of 90 credits in Chinese at undergraduate level

Other Information
Revised
13-08-01 (literature list removed)
13-11-04 (main field added)
Subject:

Chinese
Group of Subjects:

Chinese
Disciplinary Domain:

Humanities, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:

1. Chinese
Progression Indicator within (each) main field of study:

1. G2F
Approved:

Approved by the Department of School of Language, Literatures and Learning, 1
February 2011
This syllabus comes into force 1 February 2011

Revised:

Revised, 4 November 2013
Revision is valid from 4 November 2013
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Litteratur/Literature
Litteraturlistan publiceras separat i kursens kursrum i Fronter. /
The Literature list is published separately in the course room in Fronter.

