Humanistiska och teologiska fakulteterna

COSB20, Asienstudier: Dagens japanska samhälle, 7,5
högskolepoäng
Asian studies: Contemporary Japanese Society, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-11-27 att gälla från och med 201911-27, vårterminen 2020.

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

Fördjupning

Asienstudier

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för samhällsfrågor och politik i Japan utifrån ett samtidshistoriskt
perspektiv,
• kunna redogöra för utvecklingen inom olika sociala och politiska områden i
Japan, såsom miljö, invandring, åldrande, genus, och andra aktuella frågor,

Färdighet och förmåga
• identifiera och analysera aktuella frågor i dagens japanska samhälle utifrån ett
samtidshistoriskt perspektiv,
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• identifiera och analysera hur olika frågor och problem är relaterade och påverkar
varandra,
• kunna kritiskt analysera aktuella frågor och olika uppfattningar om hur det
japanska samhälle utvecklats,
• kunna samla, utvärdera och använda relevanta källor som underlag i en skriftlig
analys av en specifik aktuell fråga rörande det japanska samhället,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna analysera och kritiskt bedöma en nyckelfråga i det japanska samhället.

Kursens innehåll
Kursen ger studenterna grundläggande kunskap om centrala frågor i dagens japanska
samhälle. Den fokuserar på Japan efter det kalla kriget, med speciell tonvikt på
perioden efter jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan 2011. Förutom att
diskutera ett antal kritiska frågor så belyser kursen hur dessa frågor och problem är
relaterade. För att t.ex. förstå debatten om Japan som ett åldrande samhälle med ett
lågt födelsetal måste man förstå Japans inställning när det gäller invandring, genus,
och högteknologisk robotik. Kursen tar också upp mer konventionella frågor som
påverkar samhället. Den diskuterar framgången för det Liberaldemokratiska partiet
som lett landet sedan 1945, och fokuserar även på Japans roll och status i ett allt
osäkrare Östasien samt på den globala arenan.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar.

Kursens examination
Examination sker i form av en skriftlig examinationsuppgift (7.5 hp)
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov).
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
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 Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke-godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Vid kursens start informeras studenterna om läroplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt tidigare högskolestudier om minst 30 hp.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande engelska 6/B från svenskt
gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges.

Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier,
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.
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Prov/moment för kursen COSB20, Asienstudier: Dagens japanska samhälle
Gäller från V20
2001 Individuellt hemprov, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

