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Handlingsplan för kurspaketet ”Asienkunskap” (gäller både Asienkunskap inriktning Kina och inriktning Japan) 
 
2021-12-07 
 
Utifrån genomförd fakultetsdialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 
 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras?  När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/ 

Tydliggöra 
måluppfyllelse 

1. Ta fram kursmatris för 
matematikkursen 

2. Bevaka att kursmatriser tas fram 
för övriga kurser 

1. Maj 2022 
2. I samband med 

kursplanearbete när 
bedömningskriterier för 
graderade betyg skall införas 

1. Utbildningsledare med stöd 
av ansvarig lärare 

2. Utbildningsledare med stöd 
av ansvariga lärare 
 

Synliggöra graden av 
muntliga moment i 
genomförandet 

Revidera kursmomenten i 
språkkursen så att graden av 
muntliga moment synliggörs 

I samband med 
kursplanearbete när 
bedömningskriterier för 
graderade betyg skall införas 

Utbildningsledare med stöd 
av ansvariga lärare 

 

Robusthet vad gäller 
lärarkapacitet  

1. Planera och genomföra 
rekryteringssatsning för 
Asienkunskap samt Ii, Yi 

2. Utvärdera rekryteringsinsatsen 
3. Ta fram och förankra en långsiktig 

strategi för Asienkunskap 
 
 
 

1. 15 april 2022 
2. November 2022 
3. Juni 2022 

1. Programnämndsordförande 
och utbildningsledare med 
stöd av KOM 

2. Programnämndsordförande 
och utbildningsledare 

3. Programnämndsordförande 
med stöd av 
Fakultetsledning och 
Institutionsledning IEI 

Ökad förståelse för 
studentperspektiv 

Planera, utforma, genomföra och 
analysera enkät-/undersökningar 
riktade mot studenter/alumner. 

December 2022 Programnämndsordförande 

Tydliggöra hållbarhets- 
och 
jämställdhetsperspektiv 

Tydliggöra skrivningar i 
kursplaner, och överväga 
förändringar i kursinnehåll i 
utbildningens kurser 

I samband med 
kursplanearbete när 
bedömningskriterier för 
graderade betyg skall införas 

Programnämndsordförande
med stöd av ansvariga 
lärare 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Asienkunskap 
Närvarande vid dialogen 1/10-2021:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Stefan Engevall, Ingrid Helstad, August Helgesson 
(studeranderepresentant) 
 
 
 

Asienkunskap är en förberedande utbildning vars övergripande mål är att studenten ska bli väl förberedd för fortsatta studier på Ii 
(japanska/kinesiska) eller Yi (japanska/kinesiska). Alla rubriker i LiUs mall för kvalitetsrapporten är därför inte så aktuella. 
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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 

 Asienkunskap fyller sitt övergripande syfte att förbereda 
studenterna för vidare studier inom Yi eller Ii, vilket visas genom 
att 93% av studenterna under den senaste femårsperioden gått 
vidare till nämnda program. Andra belägg för hur målen uppfylls 
saknas. Ett sätt att visa att utbildningen levererar det som ansvarig 
programnämnd förväntar sig och planerat för, är att säkerställa att 
alla lärandemål i de ingående kurserna uppfylls av alla studenter, 
vilket i dagsläget är oklart. Detta arbetet behöver ändå genomföras i 
samband med införande av bedömningskriterier som enligt plan 
ska ske inför 2024. Progressionen inom språkdelarna är naturlig. 

Utformning och 
genomförande 

  
x 
 
 

 
 

 Sammantaget möter studenterna under året varierade lärformer 
och i viss mån varierade examinationsformer. En mycket hög andel 
av examinationsformerna innefattar dock någon form av skriftlig 
examination, medan muntlig tentamen endast motsvarar 4 hp av 
totalt 60 hp. Samtidigt nämns att det muntliga övas i långt större 
utsträckning än vad examinationsmomenten indikerar. Då syftet 
med asienkunskap är att förbereda för studier på Yi/Ii (kinesiska 
och japanska) och detta innefattar studier utomlands på japanska 
eller kinesiska borde muntlig examination tydliggöras. En översyn 
av skriftliga kontra muntliga examinationsformer bör genomföras. 
Poängproduktionen är något skev mellan första terminen och den 
andra, men studenterna har goda förutsättningar att slutföra 
asienåret inom nominell studietid, vilket en majoritet av de som 
verkligen väljer att slutföra utbildningen också gör.  

Forskningsanknytning  
x 
 

  En mindre omfattning av forskningsanknytning är rimlig då detta 
är ett kurspaket i syfte att förbereda för vidare studier inom Yi/Ii. 
Dock finns i två av kurserna ett moment där studenterna övas i 
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vetenskaplig metodik såsom informationssökning, 
sammanställning av relevant information, planering och 
utvärdering. 

Lärarkompetens  
 
 
 

 
 

 
x 

Lärarkompetensen är i dagsläget god med lärare med mångårig 
erfarenhet. Lärarkapaciteten är dock låg och pensionsavgångar 
kommer ske i närtid, vilket innebär att läget just nu är mycket 
sårbart. För att skapa stabila förutsättningar för asienkunskap (och 
i förlängningen för Yi/Ii med japansk eller kinesisk inriktning) 
krävs nyrekryteringar, och detta är i sin tur starkt beroende av ett 
större och stabilare studentunderlag. Den pågående diskussionen 
kring framtidsutsikterna för asienkunskap (och Yi/Ii med japans 
och kinesisk inriktning) mellan programnämnd,  fakultet och 
institution måste prioriteras. 

Arbetslivsperspektiv  
x 
 
 
 

  Utbildningen är inte primärt utformad mot yrkeslivet utan 
huvudsyftet är att förbereda studenter för att läsa Yi/Ii med japansk 
eller kinesisk inriktning. Förslaget att genomföra den planerade 
alumniundersökningen för att få fram mer information om vad 
alumner från Yi/Ii med japansk/kinesisk inriktning jobbar med för 
att ännu bättre kunna motivera dagens studenter inom 
asienkunskap är intressant. 

Studentperspektiv  
x 
 
 
 

  Studenterna har flera kanaler att framföra sina synpunkter. 
Evaliuateresultaten samt de fem studentundersökningarna (2008-
2017) visar att studenterna generellt är väldigt nöjda med 
utbildningen. Tankarna kring alumniundersökningar och/eller en 
sammanfattande utvärdering i slutet av kurspaketet välkomnas. 

Jämställdhetsperspektiv  
x 
 
 

 
 

 Ett jämställdhetsperspektiv finns integrerat i utbildningens 
utformning, genomförande och innehåll. Med fördel skulle 
innehållsfrågan kunna tydliggöras i kursplanens lärandemål för en 
eller flera kurser där det redan idag finns relevanta diskussioner 
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Kommentar till måluppfyllelse: Måluppfyllelsen i sammanhanget anges genom att en hög andel studenter går vidare för studier på Yi/Ii med 
japansk eller kinesisk inriktning, vilket också är syftet med Asienkunskap. Ytterligare ett sätt att säkra måluppfyllelsen är att säkra att alla lärandemål 
är uppfyllda, vilket innebär att programnämndens intentioner är uppfyllda. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Antalet studenter som sökt den kinesiska inriktningen är kraftigt vikande, medan antal 
studenter som sökt den japanska inriktningen har ökat på sistone. Önskvärt vore att kunna attrahera ett ännu större studentunderlag, både inom den 
kinesiska och den japanska inriktningen, men just nu saknas intresserade sökande. Studenternas meritvärde från gymnasiet är bra. 
Poängproduktionen termin 2 är bra, men studenterna plockar generellt sett färre poäng termin 1. Av de som tar alla poäng (60 hp) under 
Asienkunskap går en absolut majoritet (93%) vidare till studier inom Yi eller Ii. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att Asienåret i sig är en välfungerande utbildning. 
Asienkunskap är ett kurspaket som är utformat med en tydlig progression och där huvudsyftet är att förbereda för vidare studier inom Yi eller Ii och 
det tycks lyckas väl. Dock är situationen just nu kritisk då studentintresset (söktrycket) innebär att studentgrupperna är små och i kombination med 
förändringar i lärargruppen måste en vidare diskussion om kurspaketets framtida existens föras. I sammanhanget är såväl programnämnd som 
fakultet och institution intressenter. Om kurspaketet fortsatt ska ges finns några synpunkter kring utveckling framåt i kommentarerna ovan. 
 
  

 (främst kring mansdominansen i den nordostasiatiska kulturen och 
samhällena). 

Hållbarhetsperspektiv  
x 
 

 

 
 

 Ett hållbarhetsperspektiv finns inkluderat i några av kurserna inom 
Asienkunskap, där fokus är på diskussioner om hållbarhet relativt 
kultur, samhälle och teknik i de nordostasiatiska länderna. Även 
detta borde dock kunna tydliggöras via lärandemålen. 


