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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
l
l
l

läsa och skriva hiragana och katakana samt ca 15 kinesiska skrivtecken, kanji
formulera enkla meningar
föra enkla samtal

Innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper och övningar i muntlig och skriftligt framställning
samt hör och läsförståelse. Den ger baskunskaper i grammatik samt lär ut
skriftsystemen hiragana och katakana och ca 15 kinesiska skrivtecken, kanji.

Undervisningsformer
Undervisningen består av muntliga och skriftliga övningar samt hörövningar. Deltagande
i vissa moment är obligatoriskt.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom muntlig framställan och skriftliga prov fortlöpande under
kursen. För detaljerad information hänvisas till studieanvisningar för kursen.
För slutbetyget VG på hela kursen krävs betyget VG på 4,5 högskolepoäng
varav provmomentet Slutexamination måste ha VG.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till

För slutbetyget VG på hela kursen krävs betyget VG på 4,5 högskolepoäng
varav provmomentet Slutexamination måste ha VG.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen motsvarar 7,5 hp av kursen 1JA031 Japanska
för nybörjare I. Studenterna läser ett kapitel mindre i boken.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Banno, Eri, Chikako Shinagawa, Yutaka Ohno, Yoko Ikeda & Kyoko Tokashiki.
GENKI 1, Second edition: An Integrated Course in Elementary Japanese. The Japan
Times, 2011. ISBN10: 4789014401, ISBN13: 9784789014403
Material som tillhandahålls av institutionen.

