Humanistiska och teologiska fakulteterna

JAPC03, Japanska: Fortsättningkurs, 30 högskolepoäng
Japanese: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-30 att gälla från och med 201106-30, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogrammet i japanska. Den ges även
som fristående kurs och kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Japanska och Svenska
I lägre grad kan även engelska komma att användas.
Huvudområde

Fördjupning

Japanska

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 identifiera skillnaderna mellan skrift- och talspråksstilarna och förklara hur
de används i olika kontexter,
• kunna diskutera japanska texter om samhälleliga och kulturella förhållanden,
• muntligt och skriftligt kunna redogöra för frågeställningar om japansk
språkvetenskap,

Färdighet och förmåga
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• kunna aktivt använda avancerade satsmönster, idiomatiska uttryck och
artighetsspråk samt kunna muntligt och skriftligt kommunicera kring valda teman
och texter om japanska samhälleliga och kulturella förhållanden,
• kunna tolka vardagsjapanska talad i naturligt tempo samt formell japanska av
enklare slag med viss specialterminologi,
• kunna läsa och tolka olika texter genom kontextuell härledning och översätta
dem till svenska,
• kunna skriva essäer och göra redovisningar på japanska,
• kunna genomföra och redovisa en analys av ett ämne inom japansk
språkvetenskap,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ge uttryck för ett språkligt perspektiv på frågor som rör samhälle, kultur
och genus.

Kursens innehåll
I textkurs 5 och 6 övas muntlig och skriftlig språkfärdighet samt hörförståelse. Antalet
kanji-tecken utökas och läsförståelse övas genom läsning av lättare skönlitteratur och
sakprosa. Den språkvetenskapliga delkursen berör ämnen som, till exempel, språk och
kultur, språklig artighet, språk och genus, och dialekter. Delkursen fungerar också
som en introduktion till akademiskt läsande och skrivande med fokusering på japansk
lingvistik.
Kursen består av följande delkurser:
1. Textkurs 5, 12 högskolepoäng,
2. Textkurs 6, 12 högskolepoäng,
3. Språkvetenskaplig kurs, 6 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, seminarier och föreläsningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras med ett skriftligt prov, ett muntligt prov och ca tio löpande
inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras med ett skriftligt prov, ett muntligt prov och ca tio löpande
inlämningsuppgifter.
Den språkvetenskapliga delkursen examineras med en uppsats skriven på svenska eller
engelska om cirka 2500-3500 ord.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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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
delkurserna 2 och 3 samt minst betyget godkänd på delkurs 1.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs JAPC02 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter JAPA21 (Japanska, fortsättningskurs I)
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. Text Study 5,
2. Text Study 6,
3. Linguistics.
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Prov/moment för kursen JAPC03, Japanska: Fortsättningkurs
Gäller från H11
1101 Textkurs 5, 12,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Textkurs 6, 12,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1103 Språkvetenskaplig kurs, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

