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1JA012 Japanska för nybörjare II, 7,5 högskolepoäng
Japanese for Beginners II, 7.5 credits
Ämnesgrupp
Japanska
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G1F
Fastställande
Fastställd 20180115
Senast reviderad 20181024 av Fakulteten för konst och humaniora. Justering av
förkunskapskrav
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019
Förkunskaper
Japanska, en introduktion, 7,5 hp eller motsvarande

Mål
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
l
l
l

obehindrat skriva och läsa hiragana och katakana
läsa och skriva ca 60 kinesiska tecken, kanji
förstå enkel talad japanska.

Innehåll
Kursen ger fördjupad träning i muntlig och skriftlig framställning samt hör och
läsförståelse. Den ger fördjupade kunskaper i grammatik samt ytterligare färdighet i att
använda skrivsystemen hiragana och katakana och kanji. Genom språkinlärningen ger
kursen inblick i det japanska samhället och dess kultur.
Obligatoriska moment framgår av schemat.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av muntliga och skriftliga övningar, inklusive hörövningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
För ett godkänt betyg ska kursens mål vara uppnådda. Betyget A är det högsta betyget
på skalan och betyget E är det lägsta betyget som ger ett godkänt betyg. Betyget F
innebär att studenten är underkänd. Betygskriterier för betygen AF meddelas skriftligen
vid kursstart. Bedömning sker löpande under kursen genom skriftliga prov och muntliga
presentationer. Dessa resultat vägs samman till ett slutbetyg för hela kursen. För
detaljerad information hänvisas till studieanvisningar för kursen.
För slutbetyget A eller B på hela kursen krävs betyget A eller B på 4,5 högskolepoäng
varav provmomentet Slutexamination måste ha A eller B.
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För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studerande
som genomfört kursen och de studerande som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

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. 382 s. ISBN10: 4789014401, ISBN13: 9784789014403
Material som tillhandahålls av institutionen.

