Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄKID04, Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 högskolepoäng
Chinese 3 with Subject Specific Didactics, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-11-28 att gälla från och med 201811-28, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Engelska, Svenska och Kinesiska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• muntligt och skriftligt kunna redogöra för fördjupade teoretiska kunskaper om
det kinesiska språket,
• kunna beskriva och reflektera kring en vald problemställning inom
ämnesdidaktiken för kinesiska,
• i anslutning till seminarierna kunna uppvisa kunskaper om de nya kurs- och
ämnesplanerna för kinesiska,

Färdighet och förmåga
• uppvisa färdigheter som ungefärligen motsvarar kraven för nivå 5 i det kinesiska
standardtestet HSK (Hanyu shuiping kaoshi), vilket motsvarar nivå C1 ("Effective
operational proficiency") enligt CEFR,
• kunna uttrycka sig i tal och skrift på kinesiska samt översätta och sammanfatta
talad och skriven kinesiska på medelsvår nivå,
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• kunna göra en väl genomtänkt terminsplanering för en kurs i kinesiska på
högstadie- eller gymnasienivå med väl avvägda prov med utgångspunkt från
lärandemålen,
• kunna slutföra ett självständigt arbete inom ämnesdidaktiken för kinesiska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera och kritiskt ta ställning till frågor som rör kulturmöten och
det moderna kinesiska samhället,
• kunna reflektera över inlärarens förväntningar och svårigheter samt utveckling
inom målspråket,
• kunna reflektera över sin egen utveckling inom kinesiskans ämnesdidaktik samt
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Kursens innehåll
Kursen består av följande delkurser:
1. Skönlitteratur och sakprosatexter på kinesiska, 15 högskolepoäng
2. Ämnesdidaktik för kinesiska steg 3, 5 högskolepoäng
3. Självständigt arbete inom ämnesdidaktiken för kinesiska, 10 högskolepoäng
Delkurs 1 bygger på läsning och grammatisk genomgång av skönlitteratur och
sakprosa med tonvikt på modernt språkbruk. Även bild- och ljudbaserat material kan
komma att brukas som underlag för studier och diskussion. Såväl hörförståelse som
skriftlig och muntlig framställning övas. De studerande tränar sig också i att analysera
och tolka skriven kinesiska då de med bruk av kinesiskt källmaterial författar ett
självständigt arbete. Inom ramen för delkurs 2 ges också undervisning i teori och
metod inom valt uppsatsområde. Delkurs två utgörs av ämnesdidaktiska
föreläsningar, gruppövningar och seminarier med syftet att introducera de studerande
i yrket som lärare i kinesiska. Inom ramen för delkurs 3 ges också undervisning i teori
och metod inom valt ämnesdidaktiskt uppsatsområde.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och
handledning, med obligatorisk närvaro vid gruppövningarna (3) och seminarierna (2)
inom delkurs två. Utebliven närvaro kompenseras enligt lärarens anvisningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom salstentamen.
Delkurs 2 examineras genom en inlämningsuppgift och en muntlig presentation i
form av en provlektion (cirka 30 minuter).
Delkurs 3 examineras genom ett självständigt arbete som ventileras och försvaras vid
ett seminarium.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
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fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
delkurs 1 och 3 samt minst betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från ÄKIA22 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. 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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Chinese Fiction and Non-Fiction
2. Subject-Specific Didactics for Chinese 3
3. Project in Subject-Specific Didactics for Chinese
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Prov/moment för kursen ÄKID04, Kinesiska 3 med ämnesdidaktik
Gäller från H18
1801 Skönlitteratur och sakprosatexter på kinesiska, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Ämnesdidaktik för kinesiska steg 3, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1803 Självständigt arbete inom ämnesdidaktiken för kinesiska, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

