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Delkurs 1: Skönlitteratur och sakprosatexter  

 

Dong, Xue 董雪 & Ma, Zhuoyan 马卓言 (2022-02-24). Waijiaobu fayanren jiu 

Wukelan wenti, Mei-E guanxi deng da jizhe wen (外交部发言人就乌克兰问题，美俄关

系等答记者问). En sammanfattning av en presskonferens där utrikesministeriets 

talesperson svarar på frågor angående bland annat Ukraina och de rysk-amerikanska 

relationerna. http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/24/content_5675296.htm (3 sid.) 

 

Fangfang 方方(2020). Wuhan fengcheng riji (武汉封城日记).  

Det första kapitlet ur en mycket omtalad essä i dagboksform, skriven i Wuhan som 

stängdes för omvärlden i samband med det första kända utbrottet av COVID-19, den 

23 januari 2020. (15 sid.). 

http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/24/content_5675296.htm
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Gao, Yusheng 高玉生 (2022-05-12). E-Wu zhanzheng de zoushi he dui guoji zhixu de 

yingxiang （俄乌战争的走势和对国际秩序的影响）. Zhong-Mei Yinxiang 中美印象 – 

US-China Perception Monitor. Ett mycket uppmärksammat anförande av Gao 

Yusheng, Kinas tidigare ambassadör till Ukraina, angående kriget i Ukraina. 

Anförandet som tar parti för Ukraina, gjordes i samband med en videokonferens på 

CASS – Kinas akademi för samhällsvetenskaperna. 

https://web.archive.org/web/20220510100819/https://news.ifeng.com/c/8Fu9YlXw7qR (4 sid.). 

 

 

He, Miao 和苗 & Fu, Yiming 付一鸣 (2022-05-16) Ruidian zhengfu zhengshi 

shenqing jiaru Beiyue (瑞典政府正式申请加入北约). Renmin ribao  

En kritisk artikel som kommenterar Sveriges ansökan om medlemskap i NATO. 

http://www.news.cn/world/2022-05/17/c_1128656003.htm  (1 sid.) 

 

Hu, Wei 胡伟 （2022-03-05）E-Wu zhanzheng de keneng jieguo yu Zhongguo de 

jueze (俄乌战争的可能结果与中国的抉择). Zhong-Mei Yinxiang 中美印象 – US-China 

Perception Monitor. En lika uppmärksammad som välspridd analys av hur Kina bör 

förhålla sig till Ryssland och invasionen av Ukraina. Analysen är skriven av Hu Wei 

som är vice föreståndare för avdelningen för forskning och rådgivning vid 

Folkrepubliken Kinas statsråd, Guowuyuan. https://uscnpm.org/2022/03/17/e-wu-

zhanzheng-de-keneng-jieguo-yu-zhongguo-de-jueze/ 

(3 sid.) 

 

Li, Ang 李昂 & Wu, Yue 伍越 (red, 2022-05-03). Zeliansiji ruhe zai dibaozhong 

zhili guojia? (泽连斯基如何在地堡中治理国家?). Cankao xiaoxi. En förvånansvärt 

positiv artikel om president Zelenskyjs vardag. 

https://www.sohu.com/a/543383831_267106  (1 sid.) 

 

Zhong Sheng 钟声 (2021-12-25). Dazhe ”renquan” qihao ezhi Xinjiang fazhan jinbu 

zhong jiang shibai (打着“人权”旗号遏制新疆发展进步终将失败). Renmin ribao. Zhong 

Sheng är ett pennamn som används av Folkets dagblads utrikesredaktion. Om USAs 

försök att angripa Kina genom kritiken mot bristande mänskliga rättigheter i 

Xinjiang. http://world.people.com.cn/n1/2021/1225/c1002-32316679.html  (2 sid.) 

 

https://web.archive.org/web/20220510100819/https:/news.ifeng.com/c/8Fu9YlXw7qR
http://www.news.cn/world/2022-05/17/c_1128656003.htm
https://uscnpm.org/2022/03/17/e-wu-zhanzheng-de-keneng-jieguo-yu-zhongguo-de-jueze/
https://uscnpm.org/2022/03/17/e-wu-zhanzheng-de-keneng-jieguo-yu-zhongguo-de-jueze/
https://www.sohu.com/a/543383831_267106
http://world.people.com.cn/n1/2021/1225/c1002-32316679.html
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Zhong Sheng 钟声(2022-04-01). ”Shengwu junshi diguo” bu keneng zizheng qingbai

：cong Wukelan weiji kan Meishi baquan（“生物军事帝国”不可能自证清白: 从乌克兰危

机看美式霸权）. Renmin ribao.  Zhong Sheng är ett pennamn som används av Folkets 

dagblads utrikesredaktion. I denna artikel utvecklas anklagelserna angående USAs 

påstådda program i Ukraina för biologisk krigföring. 

http://cpc.people.com.cn/n1/2022/0401/c64387-32389537.html (2 sid.) 

 

Zhou Zhuobin 周卓斌 & Yin Miao 殷淼 (2022-05-16). ”Xin guan feiyan yiqing yiran 

shi gonggong weisheng de zhongda tiaozhan” (”新冠肺炎疫情依然是公共卫生的重大挑

战”). Renmin ribao. Om att COVID-19 fortfarande utgör ett hot mot världshälsan, 

med kommentarer till situationen i bland annat Sverige. 

https://www.chinanews.com.cn/gj/2022/05-16/9755805.shtml (4 sid.) 

 
 

Utöver ovanstående tillkommer material i form av kommentarer, gloslistor, 

exempelsamlingar och övningar på utryck som förekommer i dessa texter, ca 30 

sidor. 

 

Egen bredvidläsning på kinesiska (minst 10 000 kinesiska tecken, ca. 10 sidor) som 

är relevant för det valda uppsatsämnet väljs i samråd med lärare. 
 

 

 

Delkurs 2: Ämnesdidaktik för kinesiska, steg 3  

 
Obligatorisk litteratur 

 

Nedanstående titlar kan även läsas som e-böcker i förekommande fall. 
 

Fu, Haiyan (2007). Chinese Essentials: What and How, volume 2. Beijing Language and Culture 

University Press. ISBN: 978-7561918685 (321 sid.). 

 

Li, Dazhong (2014). Waiguoren xue Hanyu yufa pianwu fenxi. Beijing Language and Culture 

University Press. ISBN: 978-7561904909 (273 sid.). 

 

Referenslitteratur  

 

Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) (2008). Svenska skrivregler. 

Språkrådets skrifter 8. Liber AB. (264s) 

http://cpc.people.com.cn/n1/2022/0401/c64387-32389537.html
https://www.chinanews.com.cn/gj/2022/05-16/9755805.shtml
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Läroplan för kinesiska. Kan laddas ned vid Skolverkets webbsida: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mod?tos=gy&subjectCode=MOD&lang=s

v 

 

Ragvald, Lars, Ragvald, Wai-Ling & Björverud, Susanna (2012). Norstedts kinesisk-

svenska ordbok. Norstedts. ISBN: 9789113022925.  

 

 

Shi, Dingguo (2008). The Wisdom of Chinese Characters. Beijing Language and 

Culture University Press. ISBN: 9787561916889.  

 

Yip, Po-Ching och Rimmington, Don (2009, 2:a uppl), Intermediate Chinese: A 

Grammar and Workbook, Routledge. ISBN: 9780415486316 (384s). 

 

 

 

 

 

 

 

 


