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Kursplan
för kurs på grundnivå

Japanska I

Japanese I

30.0 Högskolepoäng

30.0 ECTS credits

Kurskod: JKA111

Gäller från: HT 2019

Fastställd: 2012-03-21

Ändrad: 2019-03-13

Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Asiens språk och kulturer

Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2015-02-25, och senast reviderad av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2019-03-13.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

DK21 Introduktion till det japanska språket 2.5

DK22 Grammatik I 7.5

DK23 Kanji I A 4

DK24 Kanji I B 4

DK25 Praktisk språkfärdighet I 4.5

DK26 Introduktion till Japanstudier 7.5

Kursens innehåll

Kursen omfattar grundkunskaper inom de fyra språkfärdigheterna: muntlig och skriftlig framställning samt
hör- och läsförståelse. Vidare ger kursen en översiktlig orientering om det japanska språket och den japanska
kulturen i historia och nutid.

Kursen består av följande delkurser:

1. Introduktion till det japanska språket, 2,5 hp
Delkursen behandlar inlärning av de fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana, samt ger en introduktion
till grundläggande japansk grammatik, till ett första grundläggande ordförråd och till det japanska
siffersystemet.

2. Grammatik I, 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper i japansk grammatik.

3. Kanji I A, 4 hp
Delkursen behandlar inlärning av cirka 100 av de vanligare förekommande kanjitecknen, dvs. kinesiska
skrivtecken.
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4. Kanji I B, 4 hp
Delkursen behandlar inlärning av ca 100 av de vanligare förekommande kanjitecknen, dvs. kinesiska
skrivtecken.

5. Praktisk språkfärdighet I, 4,5 hp
Delkursen övar studenten i grundläggande muntligt och skriftligt japanskt vardagsspråk med tonvikt på
hövligt språk. 

6. Introduktion till Japanstudier, 7,5 hp
Kursen ger en översiktlig introduktion till studier av den japanska kulturen, men tonvikt på de områden där
institutionen har särskilt kompetens.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursens del Introduktion till det japanska språket, 2,5 hp ska studenten kunna:
- använda den mest grundläggande japanska grammatiken och ordförrådet, samt det japanska siffersystemet
- läsa och skriva de japanska fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana

För godkänt resultat på kursens del Grammatik I, 7,5 hp ska studenten kunna:
- förstå och tillämpa grundläggande japansk grammatik i enklare vardagssituationer
- i enkla ordalag förklara grundläggande grammatik

För godkänt resultat på kursens del Kanji I A, 4 hp ska studenten kunna:
- läsa och skriva de kanjitecken som ingår i kursmaterialet
- förstå kanjitecknens betydelse, uppbyggnad och streckordning

För godkänt resultat på kursens del Kanji I B, 4 hp ska studenten kunna:
- läsa och skriva de kanjitecken som ingår i kursmaterialet
- förstå kanjitecknens betydelse, uppbyggnad och streckordning

Efter att ha genomgått delkursen Praktisk språkfärdighet I, 4,5 hp ska studenten kunna:
- göra framställningar i tal och skrift 

Efter att ha genomgått delkursen Introduktion till Japanstudier, 7,5 hp ska studenten kunna: 
- presentera olika inriktningar inom Japanstudier
- presentera centrala källor inom Japanstudier
- identifiera vissa aspekter av hur man kan förhålla sig till japansk kultur

Undervisning

På kursdelarna Introduktion till det japanska språket, Grammatik I, Kanji I A och Kanji I B sker
undervisningen i form av föreläsningar, individuella övningar och gruppövningar. 

På kursdelen Praktisk språkfärdighet I sker undervisningen i form av individuella övningar och
gruppövningar.

På kursdelen Introduktion i Japanstudier sker undervisningen i form av föreläsningar samt filmvisningar.

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. Kursdelen Introduktion till det japanska språket examineras genom en salstentamen.

Kursdelen Grammatik I examineras genom en salstentamen samt 10 IT-baserade hemskrivningar.

Kursdelen Kanji I A examineras genom en salstentamen samt 5 IT-baserade hemskrivningar.

Kursdelen Kanji I B examineras genom en salstentamen samt 5 IT-baserade hemskrivningar.

Kursdelen Praktisk språkfärdighet I examineras genom 3-4 skriftliga inlämningsuppgifter samt 3-4 muntliga
redovisningar.

Kursdelen Introduktion i Japanstudier examineras genom en skriftlig hemuppgift och en skriftlig

Sidan 2/3



hemtentamen.

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.

b. Betygssättning sker genom en målrelaterad sjugradig betygsskala.  A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra,
D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt, Fx=Otillräckligt, F=Helt otillräckligt.

Betygssättning på kursdelarna Introduktion till det japanska språket och Praktisk språkfärdighet I sker genom
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, fullgjorda
obligatoriska uppgifter 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 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.

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 kurslitteratur finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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Introduktion till det japanska språket,  

2.5 hp 

Lärare 
Jorunn Nilsson [jorunn.nilsson@su.se] 
Telefon: 08- 16 36 33 

 
 

Innehåll 
Delkursen behandlar inlärning av de fonetiska skriftsystemen hiragana och 

katakana, samt ger en grundläggande introduktion till japansk grammatik, 

till ett första grundläggande ordförråd och till det japanska siffersystemet.  
 

 

Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 använda den mest grundläggande japanska grammatiken och 

ordförrådet, samt det japanska siffersystemet 
 läsa och skriva de japanska fonetiska skriftsystemen hiragana och 

katakana 

 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, individuella övningar och 

gruppövningar. 
 

För slutbetyg på kursen krävs G på examinationen. Introduktion till det 

japanska språket examineras genom en salstentamen. 
 

OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 
Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 

alltså inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du 
in på student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, 

kontakta studentexpeditionen. 
 

 

Betygskriterier 
G Studenten kan använda grundläggande japansk grammatik, ett 

mycket grundläggande ordförråd, samt siffror på japanska. 
Studenten kan läsa och skriva de japanska fonetiska skriftsystemen 

hiragana och katakana. 
 

U Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för 
att få ett godkänt betyg. 

http://www.student.ladok.se/


Kurslitteratur 
 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Main Book. Tokyo: 2011 [1999]. 

 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 
I. Workbook. Tokyo: 2011 [1999]. 

 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 
I. Answer Key. Tokyo:  2011 [1999]. 

 

Referenslitteratur 

(Obs! Endast tips för fördjupning, ej obligatorisk läsning) 
 Lindberg-Wada, Gunilla, Jelbring, Stina & Kimura, Hiroko, Den 

japanska skriften: teori och praktik. Avdelningen för japanska, 
Stockholms universitet. Stockholm: 2006 

 
 

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 
För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till 

TimeEdit. 
 

Lektion 1: Obligatorisk kursintroduktion 
 
Lektion 2: Grundläggande satslära 
 

Lektion 3: Grunderna i japansk grammatik 

 
Lektion 4: Grammatik, Genki kapitel 1  

 
Lektion 5: Grunderna i japansk grammatik, övningar 

 
Lektion 6: Det japanska skriftspråket 
 
Lektion 7: Hiragana (Genki skrivkapitel 1) 

 

Lektion 8: Praktisk skrivövning: Hiragana 
 

Lektion 9: Grammatik, Genki kapitel 2 
 

Lektion 10: Katakana (Genki skrivkapitel 2) 
 

Lektion 11: Praktisk skrivövning: Katakana 
 

 

http://www.su.se/asia


Grammatik I, 7.5 hp 

Lärare 
Jorunn Nilsson [jorunn.nilsson@su.se] 
Telefon: 08-16 36 33 

 

 

Innehåll 
Grammatik I syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper och 
färdigheter i japansk grammatik och satsmönster. Delkursen innefattar 

både teoretiska och praktiska moment. Kursen innehåller: 

 Föreläsningar på 10 kapitel i kursboken Genki I (kapitel   3-12), som 

behandlar dialog och grammatik  

 En föreläsning om interkulturell kommunikation  
 Översättningsövningar 

 Övningar i övningsboken till Genki I (huvudsakligen egna studier) 
 

 

Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 förstå och tillämpa grundläggande japansk grammatik i enklare 
vardagssituationer 

 i enkla ordalag förklara grundläggande grammatik  
 

Det innebär att studenten förväntas kunna förstå betydelsen av 
grundläggande grammatiska regler och begrepp i relation till det japanska 

språket, samt förstå och använda grundläggande partiklar, verb- och 
adjektivböjningar och de grammatiska konstruktioner i artigt och 

vardagligt språkbruk som ingår i kursmaterialet.  
 

Det innebär vidare att studenten ska kunna läsa och förstå enklare 
meningar på japanska, samt kunna översätta dem till svenska. Studenten 

förväntas även på egen hand kunna producera enklare meningar på 
japanska, samt kunna översätta enklare meningar från svenska till 

japanska.  

 
Studenten ska också kunna förklara skillnaderna mellan artigt och 

vardagligt språkbruk, samt använda dessa former. 
 

 

Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av:  

 Tio lärarledda 2-timmars föreläsningar, med inblandade övningar i 
grupp och individuellt, som behandlar grammatik och språkbruk. 

Dessutom en föreläsning om interkulturell kommunikation. 



 Fem lärarledda översättningsseminarier, där studenten övar på att 
översätta de texter som ingår i lärobokens läs- och skrivkapitel. 

 

Aktiv närvaro vid föreläsningar och översättningsövningar är ett kurskrav. 
 

Under kursens gång ges totalt 10 mindre examinationstillfällen 
(hemskrivningar) via kursportalen Athena (s.k. duggor). Studenten ska ha 

klarat minst 6 av dessa 10 duggor (minst 60 % rätt svar). Om studenten 
inte uppfyller detta kurskrav kan tillfälle till komplettering ges i slutet av 

terminen. 
 

Grammatik I examineras genom 10 IT-baserade hemskrivningar (duggor) 
samt en sluttentamen (salsskrivning) enligt schema. 

 
Sluttentamen  

Tentan innefattar både grammatik och färdighet att använda de 
satsmönster och grammatiska konstruktioner som ingår i kursen. 

Studenten ska kunna uppvisa förmåga att korrekt formulera meningar på 

japanska och översätta japanska meningar till idiomatisk svenska. Detta 
innefattar korrekt grammatisk användning, att studenten har förmåga att 

enkelt förklara grammatiska konstruktioner, kan de glosor och kanji som 
ingår i kursen, samt att studenten kan använda skriftspråket på rätt sätt 

(t.ex. användning av kanji/okurigana).  
 

Sluttentamen ger totalt maximalt 100 poäng, och totalpoängen på tentan 
motsvarar alltså de procentsiffror som anges i betygskriterierna.  

 
OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 

Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 
alltså inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du 

in på student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, 
kontakta studentexpeditionen. 
 

 

Betygskriterier 
A Studenten visar en utmärkt förmåga att förstå och tillämpa 

grundläggande japansk grammatik i enklare vardagssituationer 

samt i enkla ordalag förklara grundläggande grammatik. Hen har 
genomfört den skriftliga tentan med 93-100% rätta svar. 

 

B Studenten visar en mycket god förmåga att förstå och tillämpa 
grundläggande japansk grammatik i enklare vardagssituationer 

samt i enkla ordalag förklara grundläggande grammatik. Hen har 
genomfört den skriftliga tentan med 85-92% rätta svar. 

 
C Studenten visar en god förmåga att förstå och tillämpa 

grundläggande japansk grammatik i enklare vardagssituationer 

http://www.student.ladok.se/


samt i enkla ordalag förklara grundläggande grammatik. Hen har 
genomfört den skriftliga tentan med 77-84% rätta svar. 

  

D Studenten visar en tillfredsställande förmåga att förstå och 
tillämpa grundläggande japansk grammatik i enklare 

vardagssituationer samt i enkla ordalag förklara grundläggande 
grammatik. Hen har genomfört den skriftliga tentan med 69-76% 

rätta svar. 
 

E Studenten visar att hen, med vissa brister, förstår och kan 
tillämpa grundläggande japansk grammatik i enklare 

vardagssituationer samt i enkla ordalag förklara grundläggande 
grammatik. Hen har genomfört den skriftliga tentan med 60-68% 

rätta svar. 
 

 Vissa missförstånd finns, men inte så allvarliga att studenten ska 
underkännas. 

 

FX Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs 
för att få lägsta godkända betyg E. Hen har genomfört den 

skriftliga tentan med 40-59% rätta svar. 
 

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för 
att få lägsta godkända betyg E. Hen har genomfört den skriftliga 

tentan med 0-39% rätta svar. 

 
Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen 

innebär att du genom kompletteringar kan höja ditt betyg till lägsta 
godkända betyg E. 

 
För att erhålla något av de godkända betygen på momentet krävs att 

studenten erhållit betyget E för samtliga av de delmoment som ingår i 
betygskriterierna, samt uppfyller samtliga kurskrav. 

 
Icke godkända betyg 

Har studenten under godkänd nivå (Fx eller F) på något att de delmoment 
som ingår i betygskriterierna ges det av de icke godkända betygen, Fx 

eller F, som studenten ligger närmast för hela delkursen. 
 

Omtentamen för samtliga moment 

Omtenta för sluttentamen ges en gång under terminen i enlighet med 
schemat. Uppsamlingstentor ges i augusti. 

 
Varje frågeomgång för ”Hemskrivningar under terminen (duggor)” kan 

besvaras två gånger, vilket ger studenten ett omprov för varje 
frågeomgång i direkt anslutning till denna. 

 



Komplettering 
Det går inte att komplettera resultatet på sluttentamen. 

 

 

Kurslitteratur 
 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Main Book. Tokyo: 2011 [1999]. 

 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 
I. Workbook. Tokyo: 2011 [1999]. 

 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Answer Key. Tokyo:  2011 [1999]. 
 

 

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 
För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till 

TimeEdit. 

 
Studenterna delas in i olika grupper för olika moment inom modulen. 

 
Lektion 1: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 3 

 
Lektion 2: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 4 

 
Lektion 3: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 5 

 
Lektion 4: Översättningsövningar baserade på texterna från skrivkapitel 

3 och 4  
  

Lektion 5: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 6  
 

Lektion 6: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 7 

 
Lektion 7: Översättningsövningar baserade på texterna från skrivkapitel 

5 och 6  
 

Lektion 8: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 8 
 

Lektion 9: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 9 
 

Lektion 10: Översättningsövningar baserade på texterna från skrivkapitel 
7 och 8 

 
Lektion 11: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 10 

 
Lektion 12: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 11 
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Lektion 13: Översättningsövningar baserade på texterna från skrivkapitel 
9 och 10  

 

Lektion 14: Föreläsning och övningar på grammatiken från kapitel 12  
 

Lektion 15: Föreläsning och övningar på temat interkulturell 
kommunikation 

 
Lektion 16: Översättningsövningar baserade på texterna från skrivkapitel 

11 och 12 
 



Kanji I A, 4 hp 

Lärare 
Ewa Machotka [ewa.machotka@su.se] 
Phone: 08-16 32 62 

 

 

Innehåll 
Kanji I A, syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om och 
färdigheter i japansk skrift, och lär ut runt 100 kanji (kinesiska 

skrivtecken). Delkursen innefattar både teoretiska och praktiska moment. 
Kursen innehåller: 

 Föreläsningar på fem av de kapitel i kursboken Genki I som behandlar 

läs- och skrivfärdighet  
 Övningar i skrivfärdighet  

 Övningar i övningsboken till Genki I (huvudsakligen egna studier) 
 

 

Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 läsa och skriva de kanjitecken som ingår i kursmaterialet 
 förstå kanjitecknens betydelse, uppbyggnad och streckordning 

 
Det innebär att studenten utöver de fonetiska skriftsystemen hiragana och 

katakana förväntas kunna läsa, korrekt skriva och känna till betydelsen av 
de kanji som ingår i Genki I, kapitel 3-7 samt ytterligare 25 kanji som 

ingår i kompendiet ”Kanjiblad 1”, kapitel 3-7.  
 

Det innebär vidare att studenten förväntas kunna läsa, korrekt skriva och 
känna till betydelsen av de sammansättningar av kanji som tas upp i 

bokens läs- och skrivkapitel, som ingår i kompendiet ”Kanjiblad 1”, och 
som gås igenom under föreläsningar, i enlighet med ovanstående punkt. 

 
Studenten ska också kunna identifiera och namnge de radikaler som tas 

upp i kursen, samt känna till korrekt streckordning och skrivsätt. 

 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av: 

 5 lärarledda 2-timmars föreläsningar, som behandlar 
skrift/kanjikunskap. 

 2 lärarledda 2-timmars skrivövningar, där studenten ges tillfälle att 

repetera tecken som gåtts igenom på de teoretiska genomgångarna 
samt praktiskt öva på grundläggande färdigheter i skrivandet av de ca 

100 kanji som ingår i kursen och undervisas under de 5 
föreläsningarna i skrift/kanjikunskap.  



 
Närvaro vid föreläsningar och praktiska skrivövningar är ett kurskrav. 

 

Delkursen examineras genom: 
 5 mindre examinationstillfällen (hemskrivningar) via kursportalen 

Athena (s.k. duggor). Studenten ska ha klarat minst 3 av dessa 5 
duggor (minst 60 % rätt svar). Om studenten inte uppfyller detta 

kurskrav kan tillfälle till komplettering ges i slutet av terminen. 
 Tentamen (salsskrivning på kap. 3-7) i mitten av terminen enligt 

schema. 
 

Sluttentamen  
Tentamen innefattar de kanji som ingår i kapitel 3-7 (Genki I samt 

Kanjiblad 1). Studenten ska kunna korrekt användning av skriftspråket, 
t.ex. användning av kanji/okurigana, kunna använda kanji i ett 

sammanhang, samt ha kunskap om radikaler och korrekt streckordning.  
 

OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 

Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 
inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du in på 

student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, kontakta 
studentexpeditionen. 
 
 

Betygskriterier 
A Studenten uppvisar en utmärkt förmåga att läsa och skriva de 

kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en utmärkt 

förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets kanjitecken, 
deras uppbyggnad och streckordning. Studenten uppfyller de 

obligatoriska kurskraven om närvaro.  
 

B Studenten uppvisar en mycket god förmåga att läsa och skriva 
de kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en 

mycket god förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets 
kanjitecken, deras uppbyggnad och streckordning. Studenten 

uppfyller de obligatoriska kurskraven om närvaro. 
 

C Studenten uppvisar en god förmåga att läsa och skriva de 
kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en god 

förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets kanjitecken, 

deras uppbyggnad och streckordning. Studenten uppfyller de 
obligatoriska kurskraven om närvaro.  

  
D Studenten uppvisar en tillfredsställande förmåga att läsa och 

skriva de kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en 
tillfredsställande förmåga att förstå betydelsen av 
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kursmaterialets kanjitecken, deras uppbyggnad och streckordning. 
Studenten uppfyller de obligatoriska kurskraven om närvaro. 

 

E Studenten visar att hen, med vissa brister, kan läsa och skriva de 
kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en 

tillräcklig förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets 
kanjitecken, deras uppbyggnad och streckordning. Studenten 

uppfyller de obligatoriska kurskraven om närvaro.  
 

FX Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs 
för att få lägsta godkända betyg E.  

 
F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för 

att få lägsta godkända betyg E.  

 
Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen 

innebär att du genom kompletteringar kan höja ditt betyg till lägsta 
godkända betyg E. 

 
För att erhålla något av de godkända betygen på DK23 krävs att 

studenten lägst erhållit betyget E för samtliga av de delmoment som ingår 
i betygskriterierna, samt uppfyller samtliga kurskrav. 

 
Icke godkända betyg 

Har studenten under godkänd nivå (Fx eller F) på något av de delmoment 

som ingår i betygskriterierna ges det av de icke godkända betygen, Fx 
eller F, som studenten ligger närmast för hela delkursen. 

 
Omtentamen för samtliga moment 

Omtenta för kanjitentamen ges en gång under terminen i enlighet med 
schemat. Uppsamlingstentor ges i augusti. 

 
Varje frågeomgång för ”Hemskrivningar under terminen (duggor)” kan 

besvaras flera gånger, vilket ger studenten omprov för varje frågeomgång 
i anslutning till denna. 

 
Komplettering 

Det går inte att komplettera resultatet på kanjitentamen. 
 

 

Kurslitteratur 
 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Main Book. Tokyo: 2011 [1999]. 
 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Workbook. Tokyo: 2011 [1999]. 
 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Answer Key. Tokyo:  2011 [1999]. 



 

Kompendier (läggs upp på Athena) 

 Japanska I – Kanjiblad, 2011, (DK23 och DK24).  
En uppställning över de femtioåtta (58) kanji som inte ingår i 

kursboken Genki I. Ett avsnitt per kapitel från kapitel 3 till kapitel 12. 
 Majstrovic-Oki, Hisayo, Japanska I – Kalligrafi och radikaler, 2013 

(DK23 och DK24). 

 

Övrigt rekommenderat material för övning 

(Kan köpas hos bland annat Kreatima, Japanska Torget på Tegnérgatan 6, 
eller i välsorterad pappershandel.) 

 
 Skrivpenselpenna (fude-pen) 

 

 

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 
För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till TimeEdit. 

 
Studenterna delas in i olika grupper för olika moment inom kursen. 
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Kanji I B, 4 hp 

Lärare 
Ewa Machotka [ewa.machotka@su.se] 
Phone: 08-16 32 62 

 

 

Innehåll 
Kanji I B, syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om och 
färdigheter i japansk skrift, samt runt 100 kanji (kinesiska skrivtecken). 

Delkursen innefattar både teoretiska och praktiska moment. 
Kursen innehåller: 

 Föreläsningar på fem av de kapitel i kursboken Genki I som behandlar 

läs- och skrivfärdighet 
 Övningar i skrivfärdighet  

 Övningar i övningsboken till Genki I (huvudsakligen egna studier) 

 
 
Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 läsa och skriva de kanjitecken som ingår i kursmaterialet 

 förstå kanjitecknens betydelse, uppbyggnad och streckordning 
 

Det innebär att studenten utöver de fonetiska skriftsystemen hiragana och 
katakana samt de ca 100 kanji som studerades i DK23 förväntas kunna 

läsa, korrekt skriva och känna till betydelsen av de kanji som ingår i Genki 
I kapitel 8-12, samt ytterligare 33 kanji som ingår i kompendiet ”Kanjiblad 

1”, kapitel 8-12.  
 

Det innebär vidare att studenten förväntas kunna läsa, korrekt skriva och 
känna till betydelsen av de sammansättningar av kanji som tas upp i 

bokens läs- och skrivkapitel, som ingår i kompendiet ”Kanjiblad 1”, och 
som gås igenom under föreläsningar, i enlighet med ovanstående punkt. 

 

Studenten ska också kunna identifiera och namnge de radikaler som tas 
upp i kursen, samt känna till korrekt streckordning och skrivsätt. 

 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av: 

 5 lärarledda 2-timmars föreläsningar, som behandlar 

skrift/kanjikunskap. 
 3 lärarledda 2-timmars skrivövningar, där studenten ges tillfälle att 

repetera tecken som gåtts igenom på de teoretiska genomgångarna 
samt praktiskt öva på grundläggande färdigheter i skrivandet av de ca 



100 kanji som ingår i kursen och undervisas under de 5 
föreläsningarna i skrift/kanjikunskap, samt kanji från DK23.  

 

Närvaro vid föreläsningar och praktiska skrivövningar är ett kurskrav.  
 

Delkursen examineras genom: 
 5 mindre examinationstillfällen (hemskrivningar) via kursportalen 

Athena (s.k. duggor). Studenten ska ha klarat minst 3 av dessa 5 
duggor (minst 60 % rätt svar). Om studenten inte uppfyller detta 

kurskrav kan tillfälle till komplettering ges i slutet av terminen. 
 Tentamen (salsskrivning på kap. 8-12) enligt schema.  

 
Sluttentamen  

Tentamen innefattar de kanji som ingår i kapitel 8-12 (Genki I samt 
Kanjiblad 1). Studenten ska kunna korrekt användning av skriftspråket, 

t.ex. användning av kanji/okurigana, kunna använda kanji i ett 
sammanhang, samt ha kunskap om radikaler och korrekt streckordning.  

 

OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 
Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 

inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du in på 
student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, kontakta 

studentexpeditionen. 
 

 

Betygskriterier  
A Studenten uppvisar en utmärkt förmåga att läsa och skriva de 

kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en utmärkt 
förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets kanjitecken, 

deras uppbyggnad och streckordning. Studenten uppfyller de 
obligatoriska kurskraven om närvaro.  

 
B Studenten uppvisar en mycket god förmåga att läsa och skriva de 

kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en mycket 
god förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets kanjitecken, 

deras uppbyggnad och streckordning. Studenten uppfyller de 
obligatoriska kurskraven om närvaro. 

 
C Studenten uppvisar en god förmåga att läsa och skriva de 

kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en god 

förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets kanjitecken, deras 
uppbyggnad och streckordning. Studenten uppfyller de obligatoriska 

kurskraven om närvaro.  
  

D Studenten uppvisar en tillfredsställande förmåga att läsa och skriva 
de kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en 

tillfredsställande förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets 
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kanjitecken, deras uppbyggnad och streckordning. Studenten uppfyller 
de obligatoriska kurskraven om närvaro. 

 

E Studenten visar att hen, med vissa brister, kan läsa och skriva de 
kanjitecken som ingår i kursmaterialet. Hen visar även en tillräcklig 

förmåga att förstå betydelsen av kursmaterialets kanjitecken, deras 
uppbyggnad och streckordning. Studenten uppfyller de obligatoriska 

kurskraven om närvaro.  
 

Fx Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för 
att få lägsta godkända betyg E.  

 
F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för att 

få lägsta godkända betyg E.  

 
Observera att både Fx och F är underkända betyg. Inget av betygen 

innebär att du genom kompletteringar kan höja ditt betyg till lägsta 
godkända betyg E. 

 
För att erhålla något av de godkända betygen på DK24 krävs att 
studenten lägst erhållit betyget E för samtliga av de delmoment som ingår 

i betygskriterierna, samt uppfyller samtliga kurskrav. 
 

Icke godkända betyg 

Har studenten under godkänd nivå (Fx eller F) på något av de delmoment 
som ingår i betygskriterierna ges det av de icke godkända betygen, Fx 

eller F, som studenten ligger närmast för hela delkursen. 
 

Omtentamen för samtliga moment 
Omtentamen för sluttentamen ges en gång under terminen i enlighet med 

schemat. Uppsamlingstentor ges i augusti.  
 

Varje frågeomgång för ”Hemskrivningar under terminen (duggor)” kan 
besvaras flera gånger, vilket ger studenten omprov för varje frågeomgång 

i anslutning till denna. 
 

Komplettering 
Det går inte att komplettera resultatet på sluttentamen. 

 

 

Kurslitteratur 
 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Main Book. Tokyo: 2011 [1999]. 

 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 
I. Workbook. Tokyo: 2011 [1999]. 

 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Answer Key. Tokyo:  2011 [1999]. 



Kompendier (läggs upp på Athena) 
 Japanska I – Kanjiblad, 2011, (DK23 och DK24).  

En uppställning över de femtioåtta (58) kanji som inte ingår i 

kursboken Genki I. Ett avsnitt per kapitel från kapitel 3 till kapitel 12. 
 Majstrovic-Oki, Hisayo, Japanska I – Kalligrafi och radikaler, 2013 

(DK23 och DK24). 

 

Övrigt rekommenderat material för övning 

 (Kan köpas hos Kreatima, Japanska Torget på Tegnérgatan 6, eller i 
välsorterad pappershandel.) 

 
 Skrivpenselpenna (fude-pen) 

 

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 

För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till TimeEdit. 
 

Studenterna delas in i olika grupper för olika moment inom kursen. 
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Praktisk språkfärdighet I, 4.5 hp 

Lärare 
Eriko Seto Norrgård [eriko.norrgard@su.se] 
Telefon: 08- 16 17 75 

 
 

Innehåll 
Praktisk språkfärdighet I, syftar till att ge studenten grundläggande 
praktiska färdigheter i japanska, såväl i tal, som skrift. Delkursen 

innefattar huvudsakligen praktiska moment. 
Kursen innehåller: 

 Övningar som bygger på kursboken och workbook (dialoger, övningar, 
samt läs- och skrivuppgifter) 

 Muntliga presentationer  

 Inlämningsuppgifter 
 Övningar på dialog, uttal och hörförståelse i lärostudion  

 Övningar i övningsboken till Genki I (huvudsakligen egna studier) 
 Grundläggande regler för uttal: teori och två korta praktiska övningar  

 
 

Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 göra framställningar i tal och skrift 

 
Det innebär att studenten förväntas kunna, i muntlig och skriftlig form, 

förmedla information baserat på de glosor och den grammatik som ingår i 
kursboken Genki I. Studenten ska också kunna presentera eget 

producerat material på japanska inför en publik med en utvecklad 
kommunikativ strategi. 

 
Det innebär vidare att studenten förväntas kunna förstå samtal i långsam 

takt och texter som är baserade på de glosor och situationer som ingår i 
kursboken Genki I, i huvudsak med artigt språk. Studenten ska också 

kunna göra sig förstådd i enkla vardagsmässiga konversationssituationer 
med i huvudsak artigt språk. 

 

 

Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av: 
 Tretton 2-timmars övningar i praktisk språkfärdighet, där studenten 

har möjlighet att använda de språkstrukturer som har lärts in på 
grammatikföreläsningar och i språkstudion; studenten förväntas 

förbereda texter till vissa av dessa lektioner, och även tala inför övriga 



studenter, normalt i mindre grupper. Studenten förväntas 
genomföra alla praktiska moment och inlämningsuppgifter. 
Dessutom en introduktionsövning som omfattar hälsningsfraser och 

nyttiga uttryck att använda i lärosalen. 
 Tolv övningstillfällen i språkstudion, där studenten har möjlighet att

öva in genomgångna grammatiska strukturer.
 Tre lektioner i grunderna för ett bra uttal. I detta delmoment lär sig

studenten några grundläggande fonetiska begrepp för att förstå
skillnaderna i uttalet av svenska och japanska. Delmomentets ändamål

är att studenten ska medvetandegöra sina individuella svårigheter
både i att uppfatta och uttala japanska ord.

 Inlämning av Genki I Workbook och review handout under terminen.
 Hörförståelseövningar

 Tre hemuppgifter (inlämningsuppgifter) och muntliga presentationer i
praktisk språkfärdighet: ”Självpresentation” (jiko shōkai), ”En

affär/restaurang jag gillar” (watashi no suki na mise), och ”Min
hitintills bästa/värsta resa” (ima made ichiban yokatta /warukatta

ryokō).

Närvaro är obligatorisk. 

Delkursen examineras genom: 

 Fyra muntliga uppgifter
 Fyra skriftliga uppgifter

Tre inlämningsuppgifter och tre presentationer ska göras på ämnena som 

anges nedan. Den fjärde skriftliga uppgiften genomförs i samband med 
det första tillfället i fonetik. Den fjärde muntliga uppgiften genomförs i 

samband med andra och tredje tillfället i fonetik.  

För godkänt betyg krävs minst 80% närvaro, samt att alla examinations-
uppgifter fullgjorts med godkänt resultat (G).  

I Praktisk språkfärdighet I bedöms studenterna utifrån vad de presterar 
på de presentationer som ingår. Inlämningsuppgifterna används i 

betygsbedömningen. Studenter som inte ligger på en godkänd nivå i 
praktisk språkfärdighet ges möjlighet till omtentamen i slutet av terminen, 

i form av ett muntligt test i enlighet med de direktiv som fastställs av 
läraren eller kursansvarig. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter på DK25 

Den skriftliga inlämningen av uppgiften sker samma datum som 
presentation genomförs. Vid sjukdom kan inlämningen göras i efterhand i 

samband med att studenten genomför presentationen inför lärare och 
eventuellt övriga studenter som varit frånvarande vid det ursprungliga 

tillfället. 



Inlämning Titel Stoppdatum 

  K1 och K2 K3 och K4 

1 Självpresentation 
(jiko shōkai) 

4  okt 3 okt 

2 En affär/restaurang jag gillar 
(watashi no suki na mise) 

25 okt 24 okt 

3 Min hittills bästa/värsta resa 

(imamade ichiban 
yokatta/warukatta ryokō) 

6 dec 5 dec 

 
 

Betygskriterier 
G Studenten kan göra framställningar i tal och skrift samt har lämnat 

in de obligatoriska inlämningsuppgifterna före stoppdatum. 

 
U Studenten saknar de grundläggande kunskaper som krävs för att få 

ett godkänt betyg, eller/och har inte lämnat in de obligatoriska 
inlämningsuppgifterna. 

 

Icke godkända betyg 
Har studenten under godkänd nivå (U) på något av de delmoment som 

ingår i betygskriterierna ges icke godkänt betyg (U) för hela delkursen. 
 

Omtentamen 
I praktisk språkfärdighet ges möjlighet till muntlig omtentamen i mitten 

och slutet av terminen, för de studenter som inte ligger på en nivå för 
godkänt betyg. Möjlighet till om-examination ges i augusti. 

 
Närvarokrav 

Närvarokravet innebär att man ska vara närvarande minst 80 % av 
lärotillfällena.  

 
Komplettering 

Om man är sjuk eller av annan anledning är frånvarande i samband med 

presentation/inlämning av uppgift sker presentationen/inlämningen vid ett 
senare tillfälle i samråd med delkursens lärare eller kursansvarig. 

 
 

Kurslitteratur 
 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 

I. Main Book. Tokyo: 2011 [1999]. 

 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 
I. Workbook. Tokyo: 2011 [1999]. 

 Banno, Eri et al.: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese 
I. Answer Key. Tokyo:  2011 [1999]. 

 Stenciler med övningar: De delas ut under föreläsningarna, samt 
publiceras på Athena. 



Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan. För aktuellt schema och 
eventuella förändringar hänvisas alltid till TimeEdit. 

 
Studenterna delas in i olika grupper för olika moment inom modulen. 
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Introduktion till Japanstudier, 7.5 hp 

Lärare 
Jaqueline Berndt [jberndt@su.se] 
Phone: 08-16 20 25 

 
 

Innehåll 
Kursen ger en översiktlig introduktion till studier av den japanska 

kulturen, med tonvikt på de områden där institutionen har särskild 
kompetens.  

 
 

Förväntade studieresultat 
Efter att ha genomgått delkursen Introduktion till Japanstudier, 7,5 hp ska 

studenten kunna 

- presentera olika inriktningar inom Japanstudier 
- presentera centrala källor inom Japanstudier 

- identifiera vissa aspekter av hur man kan förhålla sig till japansk kultur  
 

 

Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar samt filmvisningar. 

 
Närvaro på all undervisning är obligatorisk. 

Kursdelen Introduktion i Japanstudier examineras genom en skriftlig 

hemuppgift, som betygsätts G/U, och en skriftlig hemtentamen som 
betygsätts A-F. 

För godkänt resultat på kursen krävs minst 80% närvaro, godkänd 
skriftlig hemuppgift, samt godkänd sluttentamen.  
 

Betygskriterier 
A Studenten kan mycket ingående  

- presentera olika inriktningar inom Japanstudier 

- presentera centrala källor inom Japanstudier 
- identifiera vissa aspekter av hur man kan förhålla sig till japansk 
kultur  

Studenten visar detta genom att få godkänt på hemuppgiften och 93-
100 % rätta svar på sluttentamen. 
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B Studenten kan ingående  
- presentera olika inriktningar inom Japanstudier 

- presentera centrala källor inom Japanstudier 

- identifiera vissa aspekter av hur man kan förhålla sig till japansk 
kultur  

Studenten visar detta genom att få godkänt på hemuppgiften och 85-

92 % rätta svar på sluttentamen. 

C Studenten kan 

- presentera olika inriktningar inom Japanstudier 
- presentera centrala källor inom Japanstudier 

- identifiera vissa aspekter av hur man kan förhålla sig till japansk 
kultur  

Studenten visar detta genom att få godkänt på hemuppgiften och 77-

84 % rätta svar på sluttentamen. 

D Studenten kan delvis 

- presentera olika inriktningar inom Japanstudier 
- presentera centrala källor inom Japanstudier 

- identifiera vissa aspekter av hur man kan förhålla sig till japansk 
kultur  

Studenten visar detta genom att få godkänt på hemuppgiften och 69-

76 % rätta svar på sluttentamen. 
 

E Studenten kan, med vissa brister, 

- presentera olika inriktningar inom Japanstudier 
- presentera centrala källor inom Japanstudier 

- identifiera vissa aspekter av hur man kan förhålla sig till japansk 
kultur  

 
Studenten visar detta genom att få godkänt på hemuppgiften och 60-

68 % rätta svar på sluttentamen. 
 

Fx Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för 
att få lägsta godkända betyg E. Hen har fått 40-59% rätta svar på 

sluttentamen. 
 

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för att 
få lägsta godkända betyg E. Hen har fått 0-39% rätta svar på 

sluttentamen. 

 
Observera att både Fx och F är underkända betyg. Inget av betygen 

innebär att du genom kompletteringar kan höja ditt betyg till lägsta 
godkända betyg E. 
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Kurslitteratur 
*Obligatorisk läsning för slutexamen 
 

 Addiss, Stephen (1996), How to Look at Japanese Art, New York: Harry 
N. Abrams. [SUB: e-book] 

 Barthes, Roland (1999/1972), Teckenriket, översättning: Johan 
Dahlbäck, Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion. [SUB: book + 

English: Web] 
 *Benesch, Oleg (2014), “Introduction,” Inventing the Way of the 

Samurai: Nationalism, Internationalism, and Bushido in Modern Japan, 

Oxford UP [SUB: e-book] 
 Bestor, Victoria et al., eds (2013), Routledge Handbook of Japanese 

Culture and Society, NY: Routledge. 
 *Borggreen, Gunhild (2016), “Crazy about Japan: Japonisme in Nordic 

Art and Design on Display,” Orientaliska Studier, No. 147, pp. 171–
191.https://orientaliskastudier.se/wp-

content/uploads/2017/02/08_Borggreen_1_171_186_Appendix.compre
ssed.pdf 

 *Buist, David (2006), “Bunka,” Theory, Culture & Society 23(2–3): 266-
268. [SUB: e-resource] 

 *Goodman, Roger (2013), “Japanese education and education reform,” 
in Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, ed. Victoria 

Bestor et al., pp. 52-62. [SUB: e-book] 
 *Gottlieb, Nanette (2013), “The cultures and politics of language in 

Japan today,” in Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, 

ed. Victoria Bestor et al., pp. 42-51. [SUB: e-book] 
 Hendry, Joy (1993), Wrapping Culture: Politeness, presentation, and 

power in Japan and other societies, Oxford: Clarendon Press. [SUB: 
book] 

 Ibuse, Masuji (1984), Svart regn, övers. Hans-Jacob Nilsson, 
Stockholm: Forum, 143–155. [SUB: book] 

 Jelbring, Stina (2011), “Kärlekskranka damer, känslosamma herrar och 
en japansk Don Quijote: Några humoristiska nedslag i Heiantidens 

hovlitteratur,” I Världens litteraturer: En gränsöverskridande historia. 
Lund: Studentlitteratur. [Athena] 

 Jelbring, Stina (2011), ”Introduktion till den japanska skriften”. 
[Athena] 

 Karlsson, Mats (2011) “Japansk litteratur,” I Världens litteraturer: En 
gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur. [Athena] 

 Keene, Donald (1990), “The Pleasures of Bunraku”, in Nō and Bunraku: 

Two Forms of Japanese Theatre, Columbia University Press, Morningside 
Edition, pp. 123-128. [Athena] 

 *Kingston, Jeff (2016), “Downsizing Fukushima and Japan’s Nuclear 
Relaunch,” in Mark R. Mullins & Koichi Nakano, eds, Disasters and Social 

Crisis in Contemporary Japan, pp. 59-80. [SUB: e-book] 
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 Kitsnik, Lauri (2019), “Record. Reenact. Recycle. Notes on Shindō 
Kaneto’s Documentary Styles.” Arts, 8, 39; 

https://doi.org/10.3390/arts8010039 

 Kubota, Hikosaku (2006), Gatusångerskan Omatsus äventyr, övers. Ulla 
Frisk, Staffan Lindström, Eiko Nordlander och Marie Söderberg, Lund: 

Ellerströms, 13–25. [Athena] 
 *Kushner, Barak (2006), “Gojira as Japan’s First Postwar Media Event,” 

in Godzilla’s footsteps: Japanese pop culture icons on the global stage, 
ed. by William M. Tsutsui and Michiko Ito, New York: Palgrave 

MacMillian, Chapter 3, pp. 41-50. [SUB: e-book] 
 *Lie, John, 2001, “Introduction,” Multiethnic Japan, Harvard UP, pp.1-5. 

[SUB: e-book]. 
 Lindberg-Wada, Gunilla (2011), “Asien: Japan 1000 f.v.–1500,” “Asien: 

Japan 1500–1800,” “Asien: Japan 1800–1950,” “Asien: Japan 1950–,” i 
Världens litteraturer: En gränsöverskridande historia. Lund: 

Studentlitteratur, pp. 47–48, 126–127, 193–195, 275. [Athena] 
 Lucken, Michael (2016), “Seen from Japan,” in ibid., Imitation and 

Creativity in Japanese Arts. From Kishida Ryūsei to Miyazaki Hayao, 

New York: Columbia University Press, pp. 43-60. [SUB: e-book] 
 Mason, Penelope E. (1993) History of Japanese Art. New York: Adrams. 

[book@Asienbiblioteket] 
 Matsuo, Bashō (2004), ”Inledning”, i En resa till det inre av landet, 

övers. Vibeke Emond, Lund: Ellerströms, 17. [Athena] 
 *Maynard, Senko K. (1997), Japanese communication: Language and 

thought in context, Honolulu : University of Hawaii Press, chapters 5, 
12, 13.[SUB: e-book] 

 McDonald, Keiko I (1994), Japanese Classical Theater in Films, “12 
Double Suicide: Domestic Tragedies, Classical and Modern,” Cranbury, 

N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, pp. 208–223. [Athena] 
 Munroe, Alexandra (1994), Japanese Art After 1945: Scream Against 

the Sky, New York: Harry N. Abrams. [SUB: book] 
 Natsume, Sōseki (1996), Kokoro, övers. Vibeke Emond, Lysekil: Pontes, 

7–11. [Athena] 

 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas (2007). Japans historia, Lund: 
Historiska media [SUB: book]  

 Schencking, Charles (2013), The Great Kanto Earthquake and the 
Chimera of National Reconstruction in Japan, Columbia University Press 

(part to be specified in first class). [SUB: e-book] 
 Screech, Timon (2005), “Editor’s Introduction,” in id., Japan Extolled 

and Decried: Carl Peter Thunberg and the Shogun’s Realm 1775-1796, 
Routledge. [SUB: book] 

 *Shibatani, M. (2006), “Japanese,” in Encyclopedia of Language & 
Linguistics (Second Edition), ed. by Keith Brown, Oxford: Elsevier, 102-

105. [SUB: e-resource/article] 
 *Siddle, Richard (2013), “Race, ethnicity, and minorities in modern 

Japan,” in Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, ed. 
Victoria Bestor et al., pp. 150-162 [SUB: e-book]. 

https://doi.org/10.3390/arts8010039
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 Singer, Ben (2012), “Triangulating Japanese Film Style,” The Oxford 
Handbook of Japanese Cinema, ed. Daisuke Miyao, Oxford University 

Press, 29pp. (no pagination) [SUB: e-book] 

 *Slater, David. H. (2013), “Social class and social identity in postwar 
Japan,” in Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, ed. 

Victoria Bestor et al., pp. 103-115. [SUB: e-book] 
 Sturken, Marita and Lisa Cartwright (2001), Practices of Looking: An 

Introduction to Visual Culture, Oxford: Oxford UP. [SUB: book] 
 *Ueno, Chizuko (2005 [1995]), “In the Feminine Guise: A Trap of 

Reverse Orientalism,” in Contemporary Japanese Thought, ed. Richard 
Calichman, Columbia UP, pp. 225–245. [SUB: e-book] 

 *Unger, J. M. (2006), “Japan: Writing System,” in Encyclopedia of 
Language & Linguistics (Second Edition), ed. by Keith Brown, Oxford: 

Elsevier, 95-102. [SUB: e-book] 
 

 

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 

För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till 
TimeEdit. 

 
Lärare: Jaqueline Berndt (JB), Mitsuyo Kuwano Lidén (MKL), Ida 

Kirkegaard (IK), Ewa Machotka (EM), Stina Jelbring (SJ), Gunnar Linder 
(GL) 

EN: in English; SE: på svenska 

 
Se “Kurslitteratur”-listan för detaljerad bibliografisk information.  

 
(01) EN, JB Introduction to the course: Studying Japan and “Japan”  

Required reading for final exam: 
 Borggreen, Gunhild (2016), “Crazy about Japan: Japonisme in Nordic 

Art and Design on Display”. https://orientaliskastudier.se/wp-
content/uploads/2017/02/08_Borggreen_1_171_186_Appendix.compre

ssed.pdf 
Recommended: 

 Screech, Timon (2005), “Editor’s Introduction,” in Japan Extolled and 
Decried: Carl Peter Thunberg and ... [SUB: book] 

 
(02) SE, MKL, Det japanska språket – i världen 

Required: 

 Unger, J. M. (2006), “Japan: Writing System,” in Encyclopedia of 
Language & Linguistics, 95-102. [SUB: e-book] 

 Shibatani, M. (2006), “Japanese,” in Encyclopedia of Language & 
Linguistics, 102-105. [SUB: e-resource/article]  

 
 

 

https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/view/books/cali13620/cali13620-008/cali13620-008.xml
https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/view/books/cali13620/cali13620-008/cali13620-008.xml
http://www.su.se/asia
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(03) EN, JB, Japanese “culture” and cultures 
Required reading for final exam: 

 Buist, David (2006), “Bunka,” Theory, Culture & Society 23(2–3): 266-

268. [SUB: e-resource] 
 Siddle, Richard (2013), “Race, ethnicity, and minorities in modern 

Japan,” in Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, pp. 
150-162 [SUB: e-book]. 

 Lie, John, 2001, “Introduction,” Multiethnic Japan, pp.1-5. [SUB: e-
book]. 

 
(04) EN, JB, Culture as education, and studying at university (incl. intro to 

writing an academic essay) 
Required reading for final exam: 

 Gottlieb, Nanette (2013), “The cultures and politics of language in 
Japan today,” in Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, 

pp. 42-51. [SUB: e-book] 
 Goodman, Roger (2013), “Japanese education and education reform,” in 

Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, pp. 52-62. [SUB: 

e-book] 
 

(05) EN, JB, Japan — “Empire of Signs” 
Recommended: 

 Barthes, Roland (1999/1972), Teckenriket [SUB: book] (Engl.: Web) 
 Hendry, Joy (1993), Wrapping Culture, Clarendon Press. [SUB: book] 

 
(06) EN, JB, film screening + lecture 

- Hadaka no shima/The Naked Island (Shindō Kaneto, 1960, 96 min.)  
- non-verbal communication; rural Japan 

Required reading for final exam: 
 Slater, David. H. (2013), “Social class and social identity in postwar 

Japan,” in Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, pp. 
103-115. [SUB: e-book] 

Recommended: 

 Kitsnik, Lauri (2019), “Record. Reenact. Recycle. Notes on Shindō 
Kaneto’s Documentary Styles.” Arts, 8, 39; 

https://doi.org/10.3390/arts8010039 
 

(07) EN, JB, Gendered culture: Language use, feminization, ‘samurai’ 
masculinity 

Required reading for final exam: 
 Ueno, Chizuko (2005 [1995]), “In the Feminine Guise: A Trap of 

Reverse Orientalism,” in Contemporary Japanese Thought, pp. 225–
245. [SUB: e-book] 

 Benesch, Oleg (2014), “Introduction,” Inventing the Way of the 
Samurai [SUB: e-book]  

 
 

 

https://doi.org/10.3390/arts8010039
https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/view/books/cali13620/cali13620-008/cali13620-008.xml
https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/view/books/cali13620/cali13620-008/cali13620-008.xml
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(08) EN, JB, High-context culture: Honorific language, interrelational 
subjectivity 

Required reading for final exam: 

 Maynard, Senko K. (1997), Japanese communication: Language and 
thought in context, chapters 5, 12, 13.[SUB: e-book] 

 
(09) EN, IK Film screening Godzilla (1954) 

Required reading for final exam: 
 Kushner, Barak (2006), “Gojira as Japan’s First Postwar Media Event,” 

in Godzilla’s footsteps: Japanese pop culture icons on the global stage, 
Chapter 3, pp. 41-50. [SUB: e-book] 

 
(10) EN, JB Nature and Disaster 

Required reading for final exam: 
 Kingston, Jeff (2016), “Downsizing Fukushima and Japan’s Nuclear 

Relaunch,” in Mullins & Nakano, eds, Disasters and Social Crisis in 
Contemporary Japan, pp. 59-80. [SUB: e-book] 

Recommended: 

 Schencking, Charles (2013), The Great Kanto Earthquake and the 
Chimera of National Reconstruction in Japan (part). [SUB: e-book] 

Submission of mini-essay assignment, in class [A4, max. 4 pages all 
inclusive, print] 

 
(11) SE, GL Film screening Tokyo Monogatari (1953) 

 
(12) EN, JB Japanese culture as film style 

Recommended: 
 Singer, Ben ( 2012), “Triangulating Japanese Film Style” [SUB: e-book]. 

 
EXIA home exam  

 
(13) SE, GL SE. Scenkonst- och musikhistoria 

 

(14) SE, GL Filmvisning Shinjū: Ten no Amijima (Double Suicide, 1969)  
Recommended: 

 McDonald, Keiko I (1994), Japanese Classical Theater in Films [Athena] 
 Keene, Donald (1990), “The Pleasures of Bunraku” [Athena] 

 
(15) EN, EM “Beautiful Japan”  

Recommended: 
 Lucken, Michael (2016), “Seen from Japan.” [SUB: e-book] 

 Mason, Penelope E. (1993) History of Japanese Art 
[book@Asienbiblioteket] 

 Sturken, Marita and Lisa Cartwright (2001), Practices of Looking [SUB: 
e-book] 

 Addiss, Stephen (1996), How to Look at Japanese Art. [SUB: book] 
 Munroe, Alexandra (1994), Japanese Art After 1945 [SUB: book] 
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(16) SE, SJ Japansk litteratur 
Recommended: 

 Ibuse, Masuji (1984), Svart regn [SUB: book]. 

 Jelbring, Stina (2011), “Kärlekskranka damer, känslosamma herrar och 
en japansk Don Quijote: Några humoristiska nedslag i Heiantidens 

hovlitteratur,” [Athena] 
 Karlsson, Mats (2011), “Japansk litteratur”, ibid. [Athena] 

 Jelbring, Stina (2011), ”Introduktion till den japanska skriften”. 
[Athena] 

 Kubota, Hikosaku (2006), Gatusångerskan Omatsus äventyr [Athena] 
 Lindberg-Wada, Gunilla (2011), “Asien: Japan 1000 f.v.–1500,” “Asien: 

Japan 1500–1800,” “Asien: Japan 1800–1950,” “Asien: Japan 1950–” 
[Athena] 

 Matsuo, Bashō (2004), ”Inledning”, i En resa till det inre av landet 
[Athena] 

 Natsume, Sōseki (1996), Kokoro. [Athena] 
 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas (2007). Japans historia, 48–54, 

72–73, 76–79, 84–88, 93–96, 139–140, 154–55, 245–49, 282–84, 

292–95. 
 

(17) EN, JB Summary “Japanese Studies” (incl. summary EXIA exam) 
 

 
 

 
 

 
 



Tentamen, regelverk och studentinflytande 
 
Examination 
Examinationsform för varje modul finns angiven i kursplanen och i 
kursbeskrivningen. Bägge hittar du i kurskompendiet som finns tillgängligt 

på hemsidan och i Athena. Några moduler har salstentor som skrivs efter 
modulens slut, andra har hemtentor, muntliga tentor eller andra 

examinatonsuppgifter.delkurs 
 

 
OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 

Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 

alltså inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du 
in på student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, 

kontakta studentexpeditionen. 
 

Följande regler vid examination är övergripande vid Stockholms 
universitet, och är till för att säkerställa en rättvis examination. 

Nedanstående är ett utdrag ur regelboken 
(https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-

regelboken/utbildning/regler-f%C3%B6r-tentamensskrivningar-vid-
stockholms-universitet-1.26334 ), och gäller regler för tentander:   

 
1. Tentands ansvar att följa reglerna  

Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Om skrivvakts 
anvisningar och tillsägelser inte följs kan det medföra att tentamen inte 

rättas eller att disciplinära åtgärder vidtas. Tentand ska låta skrivvakt 

kontrollera identitetskort och medhavt material. 
 

2. Identitetskontroll och namnteckning 
Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation 

räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd 
legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som 

anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska 
identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under 

förutsättning att identitetshandlingen inte måste översättas för att 
tentanden ska kunna identifieras. Tentand ska anteckna identifikationskod 

eller för det fall tentamen inte är anonym sitt namn och personnummer 
enligt skrivvakts anvisningar. 

 
3. Placering i skrivsalen 

Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska 

alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna 
utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Tentander som inte anmält sig i 

förväg får endast delta i tentamen i den mån institutionen medger detta, 
och då i mån av plats. Tentanderna placeras i sådana fall av skrivvakt. Vid 

http://www.student.ladok.se/


tentamina med upp till 25 tentander medges undantag från kravet på 
placeringslistor. 

 

4. Personliga tillhörigheter 
Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra 

personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten 
teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland 

personliga tillhörigheter. 
 

5. Hjälpmedel 
Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får 

medföras till tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller 
förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra 

data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller 
kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att 

mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel. 
 

6. Papper 

Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta 
gäller även kladdpapper. 

 
7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter 

Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter 
att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det 

att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i det skriftliga provet. 
 

8. Förbud för tentander att samtala 
Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, 

exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som 
deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt. Detta förbud 

gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök. 
 

9. Paus och toalettbesök 

Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 
30 minuter. Skrivvakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas 

och tentand ska följa skrivvakts anvisningar. 
 

10. Inlämning 
Tentand får inte ta med sin tentamen ut ur skrivsalen utan ska 

personligen lämna den till skrivvakt. Observera att även en "blank" 
skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand lämnar skrivsalen. 

 
11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig 

Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig. 
Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder. 

 



12. Fusk 
Tentand som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om tentand visar 

upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska om 

möjligt erbjuda tentand möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet 
mot ett godkänt exemplar. Tentand som vägrar visa eller lämna ifrån sig 

hjälpmedel får inte fortsätta skrivningen. Eventuellt fusk och/eller 
störande beteende behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av 

rektor som ett disciplinärende. 
 

13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande 
Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar 

som ges av skrivvakter. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal 
alltid ske omedelbart och skrivvakter förvandlas automatiskt till tillfälliga 

utrymningsledare för skrivsalen. Vid utrymning av skrivsal uppmanas 
tentander att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå 

till skrivningen efter att brandlarmet är över. Den huvudansvarige 
skrivvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanderna om 

de får återgå till skrivningen. 

 
 

Hemtentamen 
Tentamen kommer att publiceras det datum och det klockslag som står 

angivet i TimeEdit eller i Athena. En hemtentamen publiceras vanligtvis på 
kurssidan i Athena. Tentamen kommer att finnas på Athena ända tills den 

skall lämnas in, du behöver alltså inte ladda ner den exakt vid det 

klockslag då den publiceras. Inlämningstid och datum står också angivet i 
TimeEdit eller i Athena.  

 
Om inget annat anges ska en hemtentamen, precis som en salstentamen, 

alltid skrivas självsändigt. För att förhindra uppkomsten av situationer där 
misstanke om fusk uppstår är det viktigt att du är tydlig med bland annat 

källhänvisningar. För mer information, se stycket Formalia, om att 
referera och citera, nedan. 

 
 

Särskilda behov 
Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt stöd 
och/eller hjälpmedel, ska du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt 

stöd i systemet Nais. Gör detta i god tid innan kursstart. För att fullfölja 
ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig 

funktionsnedsättning.   
 

När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att 
boka ett personligt möte. Efter samtal med samordnare får du ett intyg 

där dina rekommenderade stödformer beskrivs. Du bör då kontakta en 
studierektorn för ditt ämne (hanna.kritz@su.se för japanska och 

mailto:hanna.kritz@su.se


koreanska, johan.fresk@su.se  för kinesiska, eller martin.safstrom@su.se 
för arabiska och mellanösternstudier). 

 

De stöd som finns tillgängliga är t.ex. anpassning av lokaler, kurslitteratur 
som talbok, anteckningsstöd, mentorsstöd, förlängd skrivtid vid tentamen 

m.m. 
 

För mer information, se: https://www.su.se/utbildning/studera-med-
funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-

anpassningar-1.20886 Vid frågor, kontakta studentstod@su.se eller ring 
08–16 17 80. 

Kursvärdering 
Efter att en modul har avslutats har du som student rätt att få framföra 
dina synpunkter och erfarenheter av modulen i form av en kursvärdering. 

Kursvärderingarna genomförs anonymt efter avslutad modul. 
Kursvärderingarna besvaras vanligtvis digitalt på en dator, mobiltelefon 

eller liknande. En länk till kursvärderingen skickas till din e-post och du 
har då en till två veckor på dig att besvara den. 

 
Resultatet av kursvärderingarna, respons från lärare och beslut om 

eventuella åtgärder finns sedan tillgängligt för dig som student i en pärm 
på Studentexpeditionen senast 10 veckor efter avslutad kurs. 

 
Om du av någon anledning inte fått möjlighet att fylla i en kursvärdering 

för en modul du läst kan du kontakta Studentexpeditionen 

(exp.asien@su.se) för att få möjlighet att göra detta. 
 

 
 

Formalia, om källkritik och plagiering 
 

Källkritik 
Tänk på att alltid vara kritisk till de källor du använder och välj dem med 

omsorg. Det är alltid viktigt att kunna motivera varför du valt en viss 
källa. 

 
Att du förhåller dig kritiskt till dina källor är särskilt viktigt när du 

använder dig av information som du hämtat från internet. Tänk till 
exempel på vem som skrivit informationen som står på hemsidan du 

använder och varför hemsidan är gjord (t.ex. i propagandasyfte). 
 

Wikipedia är ett exempel på en hemsida som inte anses som en tillförlitlig 

källa när du skriver examensarbete eller hemtenta. Anledningen till det är 
att informationen som återfinns där är skapad av frivilliga bidragsgivare 

mailto:johan.fresk@su.se
mailto:martin.safstrom@su.se
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-anpassningar-1.20886
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-anpassningar-1.20886
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-anpassningar-1.20886
mailto:studentstod@su.se
mailto:exp.asien@su.se


från hela världen. Innehållet är därmed öppet och fritt, och alla har 
möjlighet att lägga till och ta bort information från Wikipedia. 

 

För mer information om att tänka kritiskt, se till exempel: 
 

 Lars Torsten Eriksson och Jens Hultmans Kritiskt tänkande: utan tvivel 
är man inte riktigt klok, Stockholm: Liber förlag, 2014. 

 Thorsten Thuréns Källkritik, Stockholm: Liber AB, 2013. 
 

Plagiering 
Studera gärna tillsammans med dina studiekamrater, men tänk på att 
examinationsuppgifter och examensarbeten normalt görs självständigt om 

inget annat anges i kursbeskrivningen.  
 

När din examinationsuppgift eller ditt examensarbete skall lämnas in är 
det viktigt att du arbetar självständigt. Det är inte tillåtet att plagiera från 

en kurskamrat, en bok eller en källa från internet. 

Med plagiering menas att man använder sig av det någon annan skrivit 
utan att ange källan. Eftersom mycket av det du som student skriver 

under dina universitetsstudier är byggt på tidigare forskning kommer du 

att behöva använda dig av andra källor. Det är därför mycket viktigt att 
du är noga med att redovisa varifrån du hämtat din information. Läs mer 

om det nedan, under delen Formalia, om att referera och citera.  

Om du blir osäker på hur du ska förhålla dig till plagiering kan du alltid 
fråga ansvarig lärare på kursen. I många fall är det missförstånd som 

leder till att misstanke om fusk uppstår, det är därför viktigt att du är 
medveten om vad som gäller angående källhänvisningar. 

Alla anställda vid Stockholms universitet är skyldiga att anmäla 

disciplinärenden så som misstanke om vilseledande vid prov eller 

liknande. En sådan anmälan görs till studierektor vid institutionen. 
För att ta del av Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden vid 

Stockholms universitet i sin helhet, se 
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/fil

e/SU%20FV-2.5.1-2623-
16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf    

 
 

Internetresurser för mer information om plagiering: 
Urkunds plagiathandbok, http://www.urkund.se/se/student 
Skrivguiden, http://skrivguiden.se/ 

 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
http://www.urkund.se/se/student
http://skrivguiden.se/


Formalia, om att referera och citera 
 

När du skriver examinationsuppgifter i form av examensarbeten eller 
hemtentor är det viktigt att du är noga med att redovisa de källor du 

använt dig av i ditt arbete. Detta gör du genom referenser, både i form av 
noter och källförteckning.  

 
Det finns mycket litteratur kring referenshantering, både på biblioteket 

och på nätet. Nedan finner du en sammanfattning av några av de saker 
som är viktiga att tänka på när det gäller referenshantering. 

 

När du skriver ett examensarbete (kandidat- eller masteruppsats) ska du 
dessutom ta hänsyn till det som gäller för just din kurs, se 

kursbeskrivningen för den kurs du läser. 
 

 

Referenser i text, olika modeller 
Det finns olika modeller för att hantera referenser i texter. Två vanliga 
kallas för Harvardmodellen och Oxfordmodellen. 

 

Harvardmodellen innebär att du refererar direkt i den löpande texten, 
medan Oxfordmodellen innebär att du refererar i en not (se exempel på 

modellerna nedan). Ingen av modellerna är mer rätt eller fel, men inom 
just ditt ämne kan det vara tradition att använda sig av den ena eller den 

andra. Det är viktigt att du är konsekvent i den modell som du använder, 
så att du genomgående väljer att referera i t.ex. noter om du använder 

det. 
 

 

Citera, om användning av noter 
Det är vanligt att använda sig av citat i texter. Att citera innebär att du 

ordagrant återger någonting som någon annan sagt eller skrivit. Ett citat 
ska alltid vara återgivet exakt, även om det finns stavfel. Efter citatet ska 

du alltid ange varifrån du hämtat det. Detta gör du direkt efter, i en not 
eller i en parentes, beroende på vilken modell för referenshantering du 

väljer. 
 

Om det finns ett stavfel i citatet kan du markera det med [sic] direkt efter 
stavfelet för att markera att det inte är du som skrivit av fel. För särskilt 

allvarliga stavfel kan du skriva [sic!]. 
 

En referens efter ett citat enligt Harvardmodellen kan se ut såhär: 

“Ett rimligt krav på en vetenskaplig begreppsapparat är att den går att 
använda i tillämpningar” (Persson och Sahlin, 2013:205). 

 



En referens i form av en not efter ett citat enligt Oxfordmodellen kan se ut 
såhär: 

“Ett rimligt krav på en vetenskaplig begreppsapparat är att den går att 

använda i tillämpningar”.1 

Längre citat 
Om ett citat är kort, som i exemplen ovan, anges det direkt i den löpande 

texten. Om citatet är längre ska det istället stå i ett stycke för sig. T.ex: 
 

För den franske litteratur- och kulturteoretikern Roland Barthes är 
det centralt att berättarinstansen skiljs ifrån författarens och 

berättelsens subjekt (1988). Den som talar i berättelsen är inte 
den som skriver i verkliga livet. Och den som skriver är inte den 

som är. Det finns enligt Barthes två olika sorters 
berättarpositioner: berättaren som personlig eller opersonlig 

berättarinstans. Detta motsvarar inte givet skillnaden mellan en 
berättare i första respektive tredje person. En berättelse kan 

skrivas i tredje person och ändå vara personlig.2 eller (Johansson, 
2005:39). 

 

Notera att ovanstående citat anges i ett stycke för sig, med en tom rad i 
början och slutet, samt att det är indraget på bägge sidor. Ett citat av den 

här typen behöver inte omges av citationstecken. 
 

Citat i citatet 
Om den som du citerar i sin tur har citerat någon annan ska detta återges 

inom enkla citationstecken.  
 

T.ex: “Finally, upon reaching the attractive landscapes in Mitava, he 
writes: ‘The countryside here is much prettier than Livonia, through which 

one would not regret to travel with his eyes half closed’”3 eller (Lewis, 

1995:57). 
 

Att referera till samma författare och verk direkt efter 
varandra 
Om du citerar eller refererar till samma författare och verk direkt efter 
varandra behöver du inte skriva ut hela referensen på nytt. Istället skriver 

du helt enkelt “ibid” om det dessutom rör sig om samma sida. Om det 

gäller en annan sida i samma verk och av samma författare skriver du 
“ibid, 43”.4 

 
 

                                                        
1 Johannes Persson och Nils-Eric Sahlin. Vetenskapsteori för sanningssökare. Lund: Fri Tanke Förlag, 2013, 205. 
2 Anna Johansson. Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2005, 139. 
3 S. Mark Lewis. Modes of Historical Discourse in J.G. Herder and N.M. Karamzin. New York: Peter Lang Publishing, Inc, 1995, 57. 
4 Ibid betyder ”på samma ställe” och är en förkortning av det latinska ibidem. 



Referat 
Om du gör en sammanställning av någons text med dina egna ord kallas 
detta för ett referat. I ett referat förmedlar du någon annans idéer med 

dina egna ord, och har möjlighet att välja ut det som du själv tycker är 
centralt, eller det som du anser vara mest relevant för din 

examensuppgift. Om du infogar dina egna åsikter/antaganden måste du 
vara mycket noga med att markera det.  

 
I ett referat behöver du inte använda citationstecken, men du måste ange 

referensen så att läsaren ska kunna hitta källan, antingen inom parentes i 

den löpande texten eller i form av en not (se ovan). 
 

 

Källförteckning 
Källförteckningen är listan över den litteratur du använt dig av när du 
skrivit din examinationsuppgift. Källförteckningen ska alltid återges i 

slutet, och om du vill kan du dela upp den i t.ex. primära och sekundära 

källor, eller “internetbaserat material”, “artiklar”, “intervjuer” osv. om du 
har använt dig av det. 

 
Källförteckningen ska vara alfabetiskt ordnad efter författarnas efternamn, 

och kan se ut t.ex. såhär: 
 

Hamori, Andras. On the Art of Medieval Arabic Literature. Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press. 1974. 

 
Om du har använt dig av två eller fler böcker från samma författare 

behöver du inte skriva ut författarens namn mer än en gång. Observera 
att böckerna ska vara kronologiskt ordnade. Det kan se ut t.ex. såhär: 

 
Mernissi, Fatima. Women and Islam. An Historical and Theological 

Enquiry. Oxford: Blackwell Publishers. 1991. 

 
________. Women’s Rebellion & Islamic Memory. London and New 

Jersey: Zed Books. 1996. 
 

Kapitel i bok 
När det handlar om en hel bok behöver sidantalet inte anges, men om du 

istället har använt dig av ett kapitel i en antologi, ska du ange sidorna i 
din källförteckning, t.ex: 

 
Lee, Peter and Ashby, Rosalyn. “Progession in Historical Understanding 

among Students Ages 7-14”, Knowing, Teaching & Learning History. 

National and International Perspectives, edited by Peter N. Stearns, Peter 
Seixas and Sam Wineburg. New York and London: New York University 

Press. 2000, ss. 199-222. 
 



Artiklar 
Om din källa är en artikel kan det se ut på följande sätt i din 
källförteckning: 

 
Kessy, Emanuel Thomas. “The Transition from the Later Stone Age to Iron 

Age in Kondoa, Central Tanzania”, i The African Archaeological Review, 
Vol. 30, No. 3 September 2013, ss. 225-252. 

 

Internetkällor 
Om din källa är en sida från internet, t.ex. från ett uppslagsverk, finns 

ofta en anvisning om hur du kan referera till den på samma sida. Det som 
skiljer en internetkälla från en tryckt källa är att du ska ange när du läste 

sidan. 
 

 

Lästips på internet 
 

https://www.su.se/utbildning/studie-och-
spr%C3%A5kverkstaden/v%C3%A5ra-b%C3%A4sta-tips/s%C3%A5-

sammanfattar-du-och-refererar-till-k%C3%A4llor-1.343151     
 

https://www.su.se/biblioteket/forskarst%C3%B6d/referenshantering  
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