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Beslut

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och
Turkietstudier 2021-09-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

22,5 hp av Japanska I, 30 hp, (varav modulen Introduktion till det japanska språket ska ingå), eller
motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
JA21
JA22
JA23

Benämning
Grammatik II
Kanji II
Praktisk språkfärdighet II

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning samt hör- och
läsförståelse i japanska.
Kursen består av följande delar:
- Grammatik II, 7,5 hp
Delkursen vidareutvecklar kunskaperna i japansk grammatik och förmågan att kommunicera med vardagligt
språkbruk. Delkursen introducerar även hövligt språk (keigo).
- Kanji II, 7,5 hp
Delkursen behandlar inlärning av ytterligare kanjitecken (ca 220), deras radikaler och användning i olika
sammanhang samt sammansättningar. Delkursen ger också övning i praktisk skrivfärdighet, och utvecklar
förmågan att läsa och skriva i vardagliga situationer.
- Praktisk språkfärdighet II, 7,5 hp
Delkursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning, samt hör- och
läsförståelse i japanska.
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Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkurs Grammatik II, 7,5 hp, ska studenten kunna:
- förstå och använda kursens ordförråd
- uppvisa funktionell färdighet i tillhörande grammatik
- förklara grundläggande grammatik med relevanta uttryck
För godkänt resultat på delkurs Kanji II, 7,5 hp, ska studenten kunna:
- läsa och skriva tecken från tidigare kurser samt ytterligare ca 220 kanjitecken
- uppvisa kännedom om sammansättningar av tecken i denna och tidigare kurser (totalt ca 425 kanjitecken)
- uppvisa kännedom om tecknens struktur och uppbyggnad
För godkänt resultat på delkurs Praktisk språkfärdighet II, 7,5 hp, ska studenten kunna:
- kommunicera i tal och skrift inom utvalda ämnesområden med den grammatik, det ordförråd och de tecken
som omfattas av denna och tidigare kurser
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella övningar.
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) Delkursen Grammatik II, 7,5 hp, examineras löpande genom 3-4 IT-baserade hemskrivningar samt en
salstentamen vid delkursens slut.
Delkursen Kanji II, 7,5 hp, examineras genom en salstentamen.
Delkursen Praktisk språkfärdighet II, 7,5 hp, examineras genom 1-3 skriftliga inlämningsuppgifter samt
muntliga redovisningar av dessa.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Om student har ett särskilt intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D
= Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Underkänd, något mer arbete krävs, F = Underkänd, mycket mer
arbete krävs.
c) De skriftliga målrelaterade betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade
betygskriterier är bindande.
d) För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord
närvaro om minst 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 högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
Delkurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
e) För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som
kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
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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 kursansvarig.
Studerande som fått betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget 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 ingå 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/institutionen-for-asienmellanostern-och-turkietstudier.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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