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JP1104

Japans moderna historia, 7,5 högskolepoäng

History of Modern Japan, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2017-10-25 och
senast reviderad 2018-08-07. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-03,
höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Japanska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- redogöra för de grundläggande dragen i Japans historiska utveckling i modern tid;
Färdigheter och förmåga

- aktivt och självständigt delta i gruppdiskussioner;
- analysera och tolka fenomen i den japanska historien utifrån begrepp som kursen tagit
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upp;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt värdera information relaterat till kursens innehåll.
Innehåll

Kursen behandlar huvuddragen i Japans moderna historia där fokus ligger på tiden från
1868 fram till idag. Den historiska utvecklingen belyses genom att se på hur politiska
händelser integreras med kulturella, ekonomiska och intellektuella strömningar.

Former för undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Kurslitteraturen är på engelska.
Former för bedömning

Kursen examineras genom hemtentamen samt examinerande seminarier. Frånvaro från
seminarierna kan kompletteras med inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna ska
lämnas in senast vid angivet datum och tid. Om de inte kan skickas in i tid, hänvisas
studenterna till nästa examinationstillfälle.
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 kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten
tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

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

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen medvetandegöra kring och problematisera
ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
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