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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-02-01, och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2017-03-14, och senast
reviderad 2019-03-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Japanska IV, 22,5 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
DK51
DK52
DK53
DK57
DK56

Benämning
Intensiv textläsning
Extensiv textläsning
Praktisk språkfärdighet V
Akademiskt skrivande I
Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III

Högskolepoäng
6.5
6.5
6.5
4.5
6

Kursens innehåll

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och
läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, Japanska II,
Japanska III och Japanska IV. Den befäster och vidareutvecklar förmågan att aktivt delta i diskussioner och
debatter samt att genomföra presentationer på japanska på lägre avancerad nivå, vilket motsvarar nivån
mellan graderna N2 och N1 i Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
Kursen har fem delkurser:
1. Intensiv textläsning, 6,5 hp
Delkursen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna japanska skriftspråket och övar upp
textläsningsförmågan. Den innefattar grammatisk analys, kanjikunskap, textläsning, textanalys och
skönlitterär tolkning.
2. Extensiv textläsning, 6,5 hp
Delkursen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna japanska skriftspråket och övar upp
textläsningsförmågan. Den innefattar textläsning, textanalys, grammatisk analys, kanjikunskap och
redovisning av facktexter.
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3. Praktisk språkfärdighet V, 6,5 hp
Delkursen uppövar studentens förmåga att i kommunikativt syfte på lägre avancerad nivå förstå innehållet i
valda audiovisuella material och texter, muntligt och skriftligt återberätta och sammanfatta detta samt
muntligt diskutera och skriftligt redovisa valda ämnen i olika sammanhang och med korrekt meningsbyggnad
och stavning.
4. Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III, 6hp
Delkursen vidareutvecklar studentens förmåga att kommunicera muntligt på japanska i olika sociala
sammanhang och ämnesområden.
5. Akademiskt skrivande I, 4,5hp
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursens del Intensiv textläsning, 6,5hp ska studenten kunna:
- söka upp och använda relevanta informationskällor
- visa ökad insikt i kanjikunskap
- självständigt läsa och förstå en japansk skönlitterär text
- identifiera, tolka och analysera grammatiska element och stilistiska särdrag i en text samt översätta den till
idiomatisk svenska
För godkänt resultat på kursens del Extensiv textläsning, 6,5hp ska studenten kunna:
- söka upp och använda relevanta informationskällor
- visa ökad insikt i kanjikunskap
- självständigt läsa och förstå japanska facktexter
- identifiera, tolka och analysera grammatiska element och stilistiska särdrag i japanska facktexter samt
sammanfatta innehåll och särdrag på svenska och japanska
För godkänt resultat på kursens del Praktisk språkfärdighet V, 6,5hp ska studenten kunna:
- ha förtrogenhet med talspråkets karakteristiska drag
- behärska ett varierat japanskt ordförråd och adekvat bruk av kanjitecken
- kunna tillgodogöra sig innehållet i TV- och radioprogram samt autentiskt skriftligt material
- muntligt och skriftligt kommunicera på korrekt japanska inom icke-tekniska kontexter
- skapa översättningar till idiomatisk svenska som respekterar källtextens särdrag
För godkänt resultat på kursens del Situationsbaserad muntligt språkfärdighet III, 6hp ska studenten kunna:
- kommunicera muntligt på japanska på lägre avancerad nivå i olika sociala sammanhang och
ämnesområden.
För godkänt resultat på kursens del Akademiskt skrivande I, 4,5hp ska studenten kunna:
- läsa och skriva vetenskapliga texter
- söka material till en tänkt vetenskaplig uppsats på kandidatnivå
Undervisning

Undervisningen på kursens delar Intensiv textläsning, Extensiv textläsning, Praktisk språkfärdighet V och
Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III består av föreläsningar, gruppövningar och individuella
övningar.
Undervisningen på kursens del Akademiskt skrivande I sker i form av föreläsningar och seminarier.
Närvaro på all undervisning är obligatorisk. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursdelarna Intensiv textläsning och Extensiv textläsning examineras genom en salstentamen.
Kursdelen Praktisk språkfärdighet V examineras genom två muntliga prov samt en salstentamen.
Kursdelen Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III examineras genom två muntliga redovisningar i form
av korta föredrag.
Kursdelen Akademiskt skrivande I examineras genom 4-6 hemuppgifter.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
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För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning sker genom en målrelaterad sjugradig betygsskala. A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra,
D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt, Fx=Otillräckligt, E=Helt otillräckligt.
Kursens del Akademiskt skrivande I bedöms enligt en målrelaterad tvågradig betygsskala: U=Underkänd,
G=Godkänd.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E/G på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord
närvaro om 80%.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.su.se/asia. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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