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LEKTIONSPLANERING

Japan studiehandledning
Fråga eleverna vad de vet om Japan

Skriv upp dessa nyckelord på whiteboard för att få igång diskussionen
Geografi
Politik
Historia
Människor
Låt eleverna fylla på med fler nyckelord

SE FILMEN
Geografi
Var ligger Asien?
Var ligger Japan?
Hur ser geografin ut i Japan?
Hur ser terrängen ut?
Hur ligger kontinentalplattorna vid Japan? Vad ger det för konsekvenser vad gäller naturkatastrofer.

Befolkning
Hur är demografin?
Var bor de flesta japaner?
Varför bor de flesta i städer?
Hur många invånare har Japan?
Hur många invånare har storstadsområdet Tokyo?
Hur påverkar det livet att bo i täta storstadsområden. Jämför med Sverige?
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Naturtillgångar
Japan har lite egna naturtillgångar och är beroende av import av dessa? Hur påverkar det industrin och relationer med omvärlden.
Hur beroende är landet av kärnkraft? Vad finns det för problem med kärnkraft i ett område med vulkanisk aktivitet?

Japan

Med sina drygt 127 miljoner invånare var Japan 2017 världens elfte land i befolkningsstorlek. Men födelsetalen har länge minskat. Om invånarantalet fortsätter att sjunka kan
det, enligt FN:s senaste prognos, ha sjunkit till runt 100 miljoner år 2060.

Historia
Vad var samurajer?
Hur agerade Japan under andra världskriget?
Hur slutade andra världskriget för Japan?
Vad blev konsekvenserna för landet?

Religion
Vilken religion är den vanligaste i Japan?
Är japanerna ett religiöst land?
Vilka fler religioner utövas i Japan?

Animé, Manga och Kawaii
Vad är skillnaden mellan animé och manga?
Nämn någon figur du sett?
Varför tror du att spelindustrin är så stor i Japan?
Varför tror du att det fortfarande finns kvar stora spelhallar?
Vad är Kawaii? Varför tror du detta har blivit så stort
i Japan?

Statsskick
Vad har japan för statsskick?
Har kejsaren någon makt?
Vad heter Parlamentet?
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Boende
I japan har man i snitt 34 kvadratmeter boyta per person jämför det med Sverige som har 58 kvadratmeter boyta per
person. Hur påverkar det vardagslivet? Hur stort är 34 kvadrat?
Japaner anses vara väldigt artiga – vilka faktorer ligger bakom det?

Kreativa uppgift
1.Du får möjlighet att åka till Japan under en vecka med klassen. Gör en reseplanering för sju dagar till platser
och städer som ni ska besöka.
2. Gör en podcast om något i den japanska kulturen. Till exempel spel, manga, animé eller begreppet Kawaii.
3. Laga söt sushi.
Söt sushi
Ingredienser
Valfri frukt
100g Klibbigt ris gärna Mochi ris
100ml Kokosmjölk
70g
Socker
Tillagning
Skölj riset ordentligt och låt sen stå i en halvtimme.
Blanda riset med kokosmjölken och sockret i en kastrull. Koka upp och sänk sen värmen och låt det sjuda
försiktigt i 15 minuter.
Ta bort kastrullen från spisen och låt den stå i 15-20 minuter. Under tiden skivar du frukt och gör bitar som
är ungefär 5 cm långa.
När riset är svalt nog att ta i formar du det till små rullar lika stor som frukten som du lägger ovanpå.

