
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  KND A01 
2. Kursens namn Kinesiska: Nybörjarkurs 1 – nätkurs 
3. Nivå och kod för 

kursens fördjupning i 
förhållande till 
examensfordringarna 

Grundnivå G1N 

4. Högskolepoäng 30 
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora 

och teologi 2007-11-02 
6. Ändringsuppgifter Reviderad av kursplanegruppen för området för humaniora 

och teologi 2008-03-07 
Reviderad av prodekan med ansvar för grundutbildningen vid 
Området för humaniora och teologi 2010-12-17 

 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
Kinesiska 

2. Ämne, om tillämpligt  
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.  

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska och kinesiska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • kunna redogöra för grundläggande drag i 

rikskinesiskans syntax, uttal och skriftsystem, 
• kunna redogöra för det kinesiska skriftsystemet, 
• kunna identifiera och förklara centrala fonetiska 

fenomen i rikskinesiska, 
2. Färdighet och förmåga • kunna förstå och göra sig förstådd vid basala 

vardagliga konversationer på rikskinesiska, 
• behärska rikskinesiskans mest centrala grammatiska 

konstruktioner i tal och skrift, 
• kunna identifiera och skriva ca 350 skrivtecken, 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna göra vissa avvägningar med avseende på ordval 
i vardagliga konversationer. 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

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. 
 



Kursen består av följande delkurser: 
1. Textkurs 1, 15 högskolepoäng 
2. Textkurs 2, 15 högskolepoäng 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

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 
tillfällena (ca en gång/vecka) som erbjuds på distans via ett e-
mötesverktyg. 
 
Även enstaka campusföreläsningar kan komma att erbjudas. 

2. Examinationsformer Examination sker i form av skriftlig och muntlig tentamen vid 
respektive delkurs slut.  

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
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 2 samt 
betyget godkänd på delkurs 1. 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till studierektor 
eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

På delkurs 1 ges endast betygen underkänd eller godkänd. 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 



1. Kursen ersätter KND 221. 
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. Kursens innehåll motsvarar KIN C11 (delkurs 1 och 2 i KIN A01). Poängen kan bara 
tillgodoräknas en gång i examen. 

 


