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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2010-12-17 att gälla från och med
2010-12-17, vårterminen 2011.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: Kinesiska och Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna identifiera grundläggande drag i rikskinesiskans syntax och uttal 
kunna identifiera centrala fonetiska fenomen i rikskinesiska 

 

Färdighet och förmåga
kunna använda några av rikskinesiskans mest centrala grammatiska
konstruktioner i översättning av enklare meningar från svenska till kinesiska 
kunna delta i samtal av mycket elementär karaktär på rikskinesiska 
kunna identifiera och skriva drygt 100 skrivtecken. 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

KINC01, Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 högskolepoäng
Chinese: Beginners´ Course A, 15 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Kinesiska G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav



1.

2.

Kursens innehåll
 
Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande
grammatik och skriftsystem genom läsning av elementära lärobokstexter. Den
studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för
inlärt glos- och konstruktionsförråd. 

 

 

Kursens genomförande
 
Utbildningen ges i sin helhet på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller
digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med internetuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek) samt
headset/mikrofon. 
  
De studerande förväntas delta i minst 80% av de lärarledda tillfällen (ca en
gång/vecka) som erbjuds på distans via ett e-mötesverktyg. 
  
Även enstaka campusföreläsningar kan komma att erbjudas. 

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av skriftlig och muntlig tentamen. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet

 

Övrigt
 

Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 
Kursens innehåll motsvarar delkurs 1 i KNDA01 och delkurs 1 i KINC11. Poängen
kan bara tillgodoräknas en gång i examen. 
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Prov/moment för kursen KINC01, Kinesiska: Nybörjarkurs A
 

Gäller från V11

 
1001   Textkurs I, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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