INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

JP1101

Japanska, grundkurs 1, 15 högskolepoäng

Japanese, Introductory Course 1, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2010-08-19 och senast
reviderad 2020-04-17 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen JP1101 är en fristående grundkurs men utgör också de första 15 hp i en
kandidatexamen. För en kandidatexamen med japanska som huvudområde krävs
ytterligare 135 hp inom ämnet. Som fortsättning ges kursen JP1102, Japanska,
Grundkurs 2 (15 p).
Kursen kan ingå i följande program: 1) Internationella språkprogrammet (H1ISP)
Huvudområde

Fördjupning

Japanska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• visa kännedom om grundläggande grammatisk terminologi;
• översiktligt beskriva japanskans struktur samt göra jämförelser med svenskan;
• identifiera välbekanta ord och fraser med elementär meningsbyggnad vid långsamt
och tydligt tal på japanska;
• med eller utan hjälp av ordböcker, läsa och förstå korta och enkla texter som
anpassats för nybörjare i japanska;
• läsa och känna igen tecknen för hiragana, katakana och ca 80 kanji;
Färdigheter och förmåga

• analysera enkla grammatiska konstruktioner i det japanska språket;
• kommunicera på enkel japanska förutsatt att motparten vid behov upprepar och
omformulerar det sagda i långsammare takt;
• besvara enkla frågor på japanska inom bekanta ämnesområden;
• med enkla meningar beskriva närliggande ämnen på japanska, t ex sig själv och
familjen, shopping, hembygd, arbete;
• läsa och förstå enkla japanska meningar skrivna med hiragana, katakana och ca
80 kanji;
• framställa korta, enkla meningar genom att använda
passande hiragana, katakana och ca 80 kanji;
• översätta korta, enkla meningar från japanska;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa ett vetenskapligt förhållningssätt till frågor som rör Japans språk och kultur.
Innehåll

Kursen ger grundläggande färdigheter i att tala, skriva och läsa japanska och fungerar
som bas för vidare studier. Kursen består av fem delkurser:
Delkurs 1: Grundläggande grammatikkunskap, 2 högskolepoäng (Basic Grammatical
Knowledge, 2 Higher Education Credits)
Delkursen inleds med en allmän orientering om det japanska språket och behandlar
därefter grundläggande grammatik i svenska och japanska.
Delkurs 2: Hiragana, 1 högskolepoäng (Hiragana, 1 Higher Education Credits)
Delkursen syftar till inlärning av skrivregler för och läsning av hiragana.
Delkurs 3: Textkurs, 5 högskolepoäng (Text Course, 5 Higher Education Credits)
Delkursen syftar till textstudium med tonvikt på grundläggande strukturer i det
japanska språket.
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Delkurs 4: Skriftsystem, 4 högskolepoäng (Writing System, 4 Higher Education Credits)
Delkursen syftar till aktiv inlärning av tecknen för hiragana, katakana samt ca 80 kanji.
Delkurs 5: Praktisk språkfärdighet, 3 högskolepoäng (Practical Language Proficiency, 3
Higher Education Credits)
Delkursen syftar till övningar i hörförståelse och konversation.

Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner
Undervisningsspråk: svenska och japanska
Former för bedömning

Samtliga delkurser examineras via skriftlig tentamen. I delkurs 3 och 4 ingår även
inlämningsuppgifter och i delkurs 5 ett hörförståelseprov.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Vid
inlämningsuppgifter kan möjlighet till komplettering komma att erbjudas för att uppnå
betyget godkänt. En sådan komplettering ska då göras inom utsatt tid (vanligtvis fem
arbetsdagar efter att resultatet meddelats), annars rapporteras betyget underkänt.
Student som godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den
studerande har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att
betygsättas.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Provresultaten av de examinerade delmomenten inom varje delkurs sammanfattas i ett
slutbetyg när samtliga delprov avlagts med godkänt resultat. För betyget Väl Godkänd
på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på minst 9 av de 15 högskolepoängen.
Delkurs 3 måste ingå i de 9 högskolepoängen.
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Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultat från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

Delkurs 2 inom JP1101 (Hiragana, 1 högskolepoäng) motsvarar delkurs 1 (Hiragana, 1
högskolepoäng) i JP1001.
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering.
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