Humanistiska och teologiska fakulteterna

JAPM13, Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1, 15
högskolepoäng
Japanese: Readings in Literature and Linguistics 1, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-03-18 att gälla från och med
2014-03-18, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Japanska i masterprogrammet Språk och
språkvetenskap.
Undervisningsspråk: Japanska och Svenska
Vissa delar av kursen kan ges på engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Japanska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för problemställningar inom japansk språkvetenskap,
• kunna redogöra för grammatiska strukturer och lexikala uttryck som förekommer
i valda texter på japanska,
• kunna i tal och skrift reflektera över det japanska språket och japansk
språkvetenskaplig forskning från ett allmänspråkvetenskapligt perspektiv,

Färdighet och förmåga
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• kunna läsa och översätta språkvetenskapliga texter på japanska,
• kunna delta i språkvetenskapliga diskussioner som tar sin utgångspunkt i
kurslitteraturen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt bedöma och ta ställning till vetenskapliga utsagor om det japanska
språket.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att träna studenten i läsning och översättning av språkvetenskapliga
texter på japanska. Inför varje tillfälle läser studenten en vald text vars språkliga
struktur och översättningsmässiga aspekter gås igenom. Därutöver diskuteras
teoretiska såväl som språkpedagogiska frågeställningar med anknytning till texterna.
För att knyta an till det internationella forskningsfältet kompletteras de japanska
texterna med artiklar från internationella engelskspråkiga tidskrifter om allmän och
japansk språkvetenskap.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av cirka 10 obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig
presentation.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För inträde till kursen krävs 120 högskolepoäng i japanska eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. 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.
2. Kursens namn på engelska: Japanese: Linguistics – Text Course I
3. Kursen ges på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen JAPM13, Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1
Gäller från H14
1401 Språkvetenskaplig textkurs 1, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

