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 PASSER JAPANSk FOR MEG? 

Synes du det er gøy å lære nye ting? 

Er du interessert i østasiatisk kultur? 

Har du kanskje lyst til å reise til eller bo en periode 
i Øst-Asia? 

Er du nysgjerrig på hvordan folk lever og tenker 
i Japan?

Hvis du svarer ja på minst ett av disse spørs-
målene, da kommer du til å like og få nytte av å 
lære japansk språk.

Det japanske ordet for Japan består av to kinesiske 
tegn, 日本, som uttales «Nihon» eller «Nippon» 
på japansk. Direkte oversatt til norsk betyr det 
«Soloppgangens land». Dette er fordi Japan er det 
landet som ligger lengst øst i Asia. 

Det er større kulturforskjeller mellom Kina, Korea og 
Japan enn mellom landene i Europa. For eksempel 
er matkulturen svært forskjellig, selv om alle landene 
har ris som en viktig næringskilde. Språkene tilhører 
heller ikke samme språkfamilie, til tross for at både 
japansk og koreansk bruker ord som er basert på 
kinesiske tegn. Det er mange likheter mellom de 

østasiatiske kulturene. Kinesiske tegn, buddhisme 
og filosofiske ideer utgjør den felles kulturarven som 
gjør det naturlig å snakke om en egen østasiatisk 
kulturkrets. Dermed vil du ved å lære japansk språk 
og japansk kultur også få en naturlig tilgang til denne 
gamle og rike sivilisasjonen.

Hva fikk deg interessert i Japan? Anime og manga? 
Murakami Harukis bøker? Zen? Sushi og sashimi? 
Kampsport? Samurai-filmer? Uansett hva du er 
interessert i, vil japanskkunnskaper utvilsomt berike 
dine opplevelser av japansk kultur.

FAKTA OM JAPAN
Japan består av fire store øyer: hovedøya Honshū, 
Kyūshū og Shikoku i sør og Hokkaidō i nord. I tillegg 
er det en liten øykjede som heter Okinawa lenger sør. 

Japan kan på flere måter minne om Norge. Landet er 
langt og smalt; det strekker seg fra 24. breddegrad 
i sør til 45. breddegrad i nord. Klimaet varierer 
derfor ganske mye avhengig av hvor i Japan man 
befinner seg. I Hokkaidō er det vanlig med mye snø 
om vinteren, og øya er kjent for sjømat, poteter og 
meieriprodukter – ikke helt ulikt Norge. I Okinawa 
derimot er det subtropisk klima! 
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Kart over Japan.

De japanske øyene ligger i et område der flere 
jord  skorpeplater møtes, og dette fører til stadige 
jordskjelv og tsunamier. Det blir årlig registrert opptil 
1500 jordskjelv i Japan. Ti prosent av verdens aktive 
vulkaner befinner seg i Japan. Det er også mange 
onsen (varme kilder) i Japan, som folk setter stor 
pris på. Disse varme kildene inneholder forskjellige 
mineraler som er gode for helsen. Det er over 3000 
varme kilder rundt om i Japan. 

Onsen i nærheten av Nagano. 

I Japan bruker man familienavnet først og egennavnet 
til slutt. Når  vi bruker japanske navn i dette heftet, setter 
vi dem i den japanske rekkefølgen. Du har kanskje 
hørt at det er vanlig å legge høflighetsendelsen -san 
til japanske navn, f.eks. Yamada-san? 

80 prosent av landarealet består av fjell. Resten er 
skog, dyrket mark og bebodde områder. Med et 
innbyggertall på over 127 millioner mennesker er 
landet naturlig nok meget tett befolket. Hvis du tar 
lyntoget Shinkansen gjennom Japan, vil du sjelden 
se et sted hvor det ikke er boliger. Verdens mest tett 
befolkede metropolområde er Tokyo og omegn med 
over 4000 mennesker per kvadratkilometer.
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ER JAPANSK VANSKELIG? 
Japansk er ikke så vanskelig som du kanskje tror. 
Uttalen er relativt lett for norsktalende, og språket har 
færre lyder enn på norsk. For eksempel skiller man 
ikke mellom «l» og «r» eller mellom «v» og «b». 

Å hilse på japansk

Ohayō gozaimasu – God morgen
Konnichi wa – God dag
Ogenki desu ka? – Hvordan har du det?
Sayōnara – Farvel
Ja, mata – Ha det!

Japanske substantiv har ikke entall/flertall, bestemt/
ubestemt form eller kjønn. Ordet kuruma kan bety bil, 
bilen, biler eller bilene. Substantiver (og pronomen) 
har bare én, fast form, og man slipper å lære mange 
ulike former. Japansk har heller ikke kasusbøyninger, 
som vi finner i mange europeiske språk, for å vise 
hvilken grammatisk funksjon ordene har. Selv 
på norsk har de personlige pronomenene egne 
subjekts- og objektsformer alt etter funksjonen de 
har i setningen. På japansk er slike ord uforandret, og 
i stedet signaliseres grammatisk funksjon ved hjelp av 
en etterstilt partikkel (se tabellen nedenfor).

Slik snakker du om deg selv

 Norsk Japansk

Subjektsform jeg watashi ga 
Objektsform meg watashi wo 
Eiendomsform min/mi/mitt watashi no

Du finner også mange engelske lånord i japansk. 
For eksempel bruker man ordet tēburu for bord, 
burēki (brake) for bremser, kēki (cake) for kake, osv. 
Hvis ordene er lange og/eller inneholder to ord, blir 
de noen ganger forkortet. For eksempel blir rimōto 
kontorōru (fjernkontroll) forkortet til rimokon, og 
dejitaru kamera (digitalt kamera) blir dejikame.

JAPANSK SKRIFTSPRÅK
I japansk er stavelsen en viktig enhet, og 
stavelsesstrukturen er enkel. De fleste stavelsene 
består av enten en enkel vokal eller en konsonant og 
en vokal. Det finnes ingen konsonantgrupper, som 
i norsk (f.eks. skr- og -mt i «skremt»). Dette betyr 
at man ikke kan skrive (eller uttale) en konsonant 
alene. Japansk skrift er altså stavelsesbasert, og det 
er derfor ikke mulig å skrive en konsonant som «k» 
– den er alltid knyttet til en vokal, som i «ka» (か) 
(unntaket er «n», som kan danne en egen stavelse 

  JAPANSk SPRÅk
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på slutten av et ord). Lånord fra vestlige språk blir 
ofte uttalt med flere vokaler enn i originalspråket. 
For eksempel blir «McDonald�s» uttalt som ma-ku-
do-na-ru-do. For å skrive slike stavelser bruker man 
stavelsesalfabetene hiragana og katakana. Det er 48 
tegn i hvert av alfabetene. Katakana er oftest brukt i 

Kana-tegn som er i bruk i moderne japansk. Hiragana-tegnene står øverst, katakana-tegnene nederst. 

lånord og utenlandske egennavn. Hiragana brukes til 
å skrive grammatiske partikler, verbbøyninger og ofte 
opprinnelig japanske ord og navn. I mange tilfeller 
ligner hiragana- og katakana-tegnene med samme 
uttale på hverandre. For eksempel kan vi se likheter 
mellom か og カ(«ka»), り og リ(«ri») og う og ウ 
(«u»).  　

Når vi skriver på PC, er det vanlig å 
taste inn med vårt latinske alfabet 
for å skrive hiragana-tegnene. 
Deretter kommer det opp en liste 
over mulige tegnsammensetninger. 

En tredje type tegnsett er kanji, som 
er tegn med betydning. Kanji betyr 
«kinesiske tegn» og er skrifttegn 
som er lånt fra Kina. Kanji er brukt 
i lånord fra kinesisk, men også i 
opprinnelig japanske ord og navn. 
Det finnes ca. 50 000 kanji til 
sammen, men folk bruker vanligvis 
bare en brøkdel av dem i moderne 
japansk og kinesisk. I japansk 
grunnskole lærer elevene rundt 
2000 kanji.

Å lære kanji er nok det mest 
utfordrende med å lære japansk. 
Men ikke la deg skremme av det! Når 
du har lært de mest grunnleggende 
tegnene, vil du se at mer avanserte 
tegn består av komponenter 
fra de grunnleggende tegnene. 
Noen tegn ligner på objektene de 
representerer, og det kan være til 
hjelp for å huske betydningen. 
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Templet Kiyomizu-dera i Kyoto.

Kanji-tegnene kan ofte minne om det de 
representerer 

馬  «hest»  fire bein og langt hår 
山  «fjell»  tre fjelltopper 
木  «tre»  en trestamme med grener

De fleste tegnene kan leses på mer enn én måte. 
De har vanligvis én japansk (kun-yomi) og én sino-
japansk (on-yomi) lesning, som er tilnærmet lik den 
kinesiske uttalen. I tillegg kommer ofte mange andre 
lesemåter. Hvilken måte et tegn leses på, avhenger av 
tegnene det står sammen med. For eksempel vil tegnet 
場 leses som ba i ordene 立場 tachiba (ståsted) og 
場所 basho (plass), men som jō i ordene 道場 dōjō 
(treningshall) og 駐車場 chūshajō (parkeringsplass). 
Det er ingen entydige regler for når kun-yomi blir 
brukt, og når on-yomi blir brukt. 

Kanji er ofte satt sammen av flere elementer. Det 
er gjerne slik at den venstre delen sier noe om 
betydningen og den høyre om den sino-japanske 
uttalen. For eksempel: 飯. Dette er tegnet vi finner i 
ordet go-han, som betyr «kokt ris». Den venstre delen 
食, som betyr «å spise», forteller oss at dette har noe 
med spising eller mat å gjøre. Den høyre delen 反, 
som uttales «han», sier noe om den sino-japanske 
uttalen. I mange tilfeller kan man derfor nesten gjette 
seg frem til uttalen ved å gjenkjenne elementene i 
tegnet.

Man finner ofte både hiragana, katakana og kanji i 
samme setning. Det kan kanskje virke forvirrende med 
tre tegnsett å forholde seg til samtidig, men faktisk 
hjelper det oss til å kunne klassifisere hva slags ord vi 
ser, som for eksempel hva som er egennavn, hva som 
er verb, og hvilke funksjoner de forskjellige ordene 
har i setningen. 
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JAPANSKE SETNINGER
Japanske setninger har en annen rekkefølge enn 
norske setninger. Vi pleier å ha verbet på annen 
plass (f.eks. «Jeg spiser mat»). På japansk kommer 
objektet, altså ordet som refererer til det man spiser, 
på andre plass («Jeg mat spiser»).

I japansk bruker man såkalte grammatiske partikler 
til å markere de forskjellige setningsleddene. 
For eksempel markerer man subjektet med ga 
(が), objektet med wo (を) (uttales «å»), genitiv 
(eiendomsform) med no (の) og sted, tid og retning 
med ni  (に). 

På japansk kan vi bøye verbene ved å «lime på» 
de ulike endelsene etter bestemte regler. Man kan 
dermed bruke flere bøyninger i ett og samme ord. 
For eksempel kan vi koble sammen passiv, negativ 
og preteritum fra boksen under til ordet tabe-rare-
nakatta, for å si «ble ikke spist». 

Slik bøyer du verbet taberu «å spise» 

presens preteritum negativ passiv 

tabe-te-iru tabe-ta tabe-nai  tabe-rareru 
(spiser) (spiste)  (spiser ikke) (blir spist)

HØFLIGHET I SPRÅKET
I Japan er det veldig viktig å oppføre seg høflig, og det 
japanske språket er svært rikt på høflige former og 
uttrykksmåter. Det er et tydelig skille mellom uformelt 
og formelt språk. 

Har du sett mye anime, har du kanskje merket at 
språket ofte er mer direkte og verbformene kortere. 
Det er uformelle former, som ikke uttrykker noen form 
for høflighet. Snakker du slik til læreren din, vil du få 
reaksjoner!

Når man skal være høflig, legger man til enten desu 
(på substantiv og adjektiv) eller -masu (på verb). 
Dette er den vanligste høflighetsformen og den som 
nybegynnere lærer først. I tillegg finnes det to andre, 
enda høfligere former: en respektfull form, som man 
bruker for å vise respekt overfor samtalepartneren, 
og en ydmyk form, som man bruker for å uttrykke 
beskjedenhet på vegne av seg selv og sine nærmeste. 

 

LIGNER JAPANSK PÅ ANDRE ASIATISKE 
SPRÅK?
Japansk er ikke i samme språkfamilie som de andre 
asiatiske språkene. Derfor er det mye større forskjell 
mellom japansk, koreansk og kinesisk enn mellom 
europeiske språk som engelsk, tysk, fransk og spansk. 
Men siden japansk også bruker kinesiske tegn, kanji, 
kan språket være til hjelp når man skal komme seg 

Slik uttrykker du deg høflig

Ordbokform  taberu  iru  suru 
 (å spise) (å være) (å gjøre)

Høflig form  tabe-masu i-masu shi-masu
Respektfull form meshiagarimasu irasshaimasu  nasaimasu
Ydmyk form  itadakimasu orimasu itashimasu
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rundt i andre land som også bruker kinesiske tegn. 
Det hender ofte at japanere og kinesere finner frem 
penn og papir når de skal kommunisere, for å forstå 
hverandre bedre.

Koreansk grammatikk har mange likhetstrekk med 
japansk. F.eks. brukes grammatiske partikler med 
lignende funksjoner, og ordfølgen er lik (subjekt–
objekt–verb). Koreansk språk er også høflighets-
sensitivt. Likevel er det en del forskjeller på bruken 
av de respektfulle og ydmyke formene. For eksempel 
vil man på koreansk bruke respektform i omtale 
av egne foreldre og besteforeldre selv når man 
snakker til utenforstående, mens det på japansk i 
samme situasjon blir brukt ydmyke former om egne 
familiemedlemmer.  

På koreansk er det også mange ord som stammer fra 
kinesiske tegn, og som er ganske like de tilsvarende 

på japansk. Dermed er det ofte relativt lett å oversette 
koreanske tekster til japansk og omvendt. Hvis du 
senere skulle ønske å lære koreansk eller kinesisk i 
tillegg, vil du ha et godt utgangspunkt ved å ha lært 
japansk.

LÅNORD FRA JAPANSK TIL FASTLANDET
I japansk kan man finne svært mange lånord fra 
kinesisk i form av sammensetninger av kinesiske 
tegn. Da Japan åpnet sine grenser etter den såkalte 
Meiji-restaurasjonen på slutten av 1800-tallet, fikk 
de behov for å oversette vestlige ord og begreper. De 
laget da helt nye tegnsammensetninger for ord som 
økonomi, politikk, sykehus, filosofi osv. Disse ordene 
ble lånt videre til kinesisk og koreansk. Spesielt innen 
medisin, vitenskap og filosofi er flesteparten av 
ordene som i dag brukes i kinesisk og koreansk, de 
som ble laget av japanerne ved forrige århundreskifte. 

To geishaer i en jinrikusha.
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JAPANS HISTORIE
Japans historie deles vanligvis inn i fire epoker: 
oldtiden (til 1185), middelalderen (1185–1600), tidlig-
moderne periode (1600–1868) og moderne periode 
(etter 1868). De historiske periodene frem til moderne 
tid er ofte navngitt etter hvor hovedstaden lå. 

Den første skriftlige kilden som omtaler Japan, er den 
kinesiske krøniken Wei Zhi fra midten av 200-tallet. 
Ifølge Wei Zhi var det rundt 100 høvdingdømmer på 
den tiden som kriget seg imellom. Etter hvert gikk 
ca. 20 av disse høvdingdømmene inn i en føderasjon 
som var ledet av den kvinnelige herskeren Himiko. 
På denne tiden var Japan kjent ved navnet Wa (倭). 
Yamato-klanen ledet føderasjonen fra 400-tallet, om 
ikke før, og etter en rekke reformer ble denne klanen 
starten på et sentralisert keiserdømme. 

I Asuka-perioden (538–710) ble navnet for Japan 
byttet fra Wa til Nihon, og skriftspråk, buddhisme 
og rettssystem ble importert fra Kina. I 710 ble 
hovedstaden flyttet fra Asuka til Nara, og dette ble 
starten på Nara-perioden (710–794). Hvert tolvte år ble 
det sendt studenter og munker til Kina for å studere, 
og hovedstaden ble bygget etter den daværende 
kinesiske hovedstaden, Chang’an. Buddhismen 
vokste stadig med støtte fra keiserhuset, og mange 
templer ble bygget rundt om i hovedstaden.

I 794 ble hovedstaden igjen flyttet, denne gangen til 
Kyoto, som på den tiden het Heian. Dette ble starten 
på Heian-perioden (794–1185). Denne perioden 
er ansett som storhetstiden for keiserhuset og for 
poesi og litteratur. Skriftspråket som hadde kommet 
til Japan fra Kina på rundt 500–600-tallet, ble etter 
hvert tilpasset japansk talespråk. Katakana ble laget 
ut fra enkeltdeler av kinesiske tegn, og hiragana var 
en slags forenklet løkkeskriftversjon av kinesiske 
tegn. Dette førte til at mye litteratur ble skrevet, f.eks. 
historiske krøniker, geografiske beskrivelser, religiøse 
tekster, romaner, diktsamlinger og dagbøker. Mange 
kjente poeter fra Heian-perioden var hoffkvinner. De 
skrev på hiragana, som ble sett på som det «feminine» 
tegnsettet.

Etter hvert ble keiserhusets makt svekket som følge 
av at mer og mer jord ble privateid og fritatt fra 
skatt. Dette markerte også starten på profesjonelle 
krigere, samuraiene. Rundt 1130-tallet ble pirater og 
banditter et så stort problem at keiseren valgte å gi 
ansvaret for å bekjempe bandittene til samuraiene. 
Dette førte til at krigerklassen vokste og fikk mer og 
mer innflytelse. På slutten av 1100-tallet oppstod det 
en borgerkrig mellom de to mektigste krigerklanene. 
Lederen for Minamoto-klanen, som vant krigen, ble 
belønnet med den høyeste militære tittelen shogun 
fra keiserhuset og endte opp med mer makt enn 
keiseren selv. 

HISTORIE OG RELIGION
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Dette markerte starten av militærstyret i landet 
som varte helt til 1868. Shogunatet (de militære 
myndighetene) etablerte en ny hovedstad i Kamakura, 
men keiserhuset holdt fremdeles til i Kyoto.

På 1260-tallet hadde mongolene under Kublai Kahn 
invadert og tatt over både Kina og Korea. I 1266 
sendte mongolene et brev til myndighetene i Japan 
og forlangte at de underkastet seg mongolene. Da 
japanerne ikke godtok dette, prøvde mongolene i 
1274 og 1281 å invadere Japan fra fastlandet. Begge 
gangene mislyktes mongolene på grunn av tyfoner 
som knuste de mongolske flåtene. Dette ble sett på 
som et tegn på at kamiene (gudene) beskyttet Japan 
med en guddommelig vind, kamikaze. 

De neste århundrene var preget av stadige borger-
kriger hvor krigsherrer kjempet seg imellom om 
landområdene. I 1600 ble Japan til slutt forent under 
Tokugawa Ieyasu, som ble utnevnt til ny shogun og 
grunnla Tokugawa-shogunatet og etablerte en ny 
hovedstad i Edo (dagens Tokyo). Denne perioden er 
kjent som Edo-perioden. Dette var en periode med et 
sentralisert føydalt styre. Frem til da hadde det vært 
vanlig at krigere også dyrket jord, og at bønder bar 
våpen, men nå ble det innført et klasseskille mellom 
samuraier, bønder, håndverkere og kjøpmenn (kjent 
som shinōkōshō 士農工商). Hvis samuraier ønsket å 
dyrke jord, måtte de gi fra seg krigerstatusen sin og bli 
fulltids bønder, og omvendt. Landet ble også lukket, 
og shogunatet tillot ikke handel med fastlandet – 
med unntak av to små handelskolonier for kinesere 
og nederlendere i Nagasaki i Kyushu.

Edo-perioden var en periode med langvarig fred, og 
samurai-klassen fikk rollen som byråkrater. Et motto 
for samuraiene fra denne tiden var bunburyōdō (文武
両道), som betyr «både den litterære og den militære 
veien». Et interessant faktum fra denne perioden er at 
det i flere tiår var forbudt med skytevåpen fordi det 
ble sett på som moralsk forkastelig. Hvem som helst 
kan drepe en samurai, og en trenger ikke trening 
og ferdigheter som i en sverdduell, mente man den 
gangen.

Edo-perioden var også en kulturell blomstringstid. 
Lesekyndigheten ble spredt, og utvikling i trykkeri- 
og forlagsbransjen førte til at litteratur i flere sjangere 
ble produsert i store opplag. Haiku-dikt, som passet 
bedre for folk flest enn de gamle waka-diktene, ble 
også utbredt. Kabuki-teater og bunraku (dukketeater) 
oppstod også i begynnelsen av Edo-perioden. 

I 1853 kom den engelske kommandøren Matthew 
Perry med sine «sorte skip» og krevde at Japan åpnet 
havnene sine. Året etter ble en avtale om åpning av to 
havner for amerikanske skip som trengte forsyninger, 
signert. Videre fulgte tilsvarende avtaler med 
England, Russland og Nederland. Etter mer press 
fra Vesten ble en rekke traktater underskrevet. Få år 
senere kollapset Tokugawa-regimet. En rekke faktorer 
var årsak til dette. For det første hadde shogunatet 
blitt økonomisk svekket, og høye skatter og dårlige 
avlinger førte til misnøye bland bøndene. Det hadde 
også fra slutten av 1700-tallet vokst frem en interesse 
for eldre japansk historie og mytologi som gav vei for 
å gi makten tilbake til keiseren.
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Black Castle i Matsumoto
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At Japan ble tvangsåpnet, førte til at folk i Japan 
opplevde Vesten som mer truende og forstod at Japan 
hadde lite å stille opp med. Etter å ha sett hvordan 
Kina hadde blitt kolonisert og ydmyket, var det mange 
som mente at Japan heller måtte lære av Vesten og 
moderniseres. I 1868 klarte samuraier fra Satsuma 
og Chôshû i Sør-Japan ved bruk av bl.a. vestlige 
skytevåpen å gjennomføre et statskupp og tilbakeførte 
makten til keiseren (Meiji). Dette statskuppet er kjent 
som Meiji-restaurasjonen. Meiji-tiden som fulgte, var 
en periode preget av modernisering og vestliggjøring.

Allerede i 1871 reiste den første delegasjonen med 
noen av Japans fremste politikere til en rekke land 
for å studere bakgrunnen for Vestens politiske og 
økonomiske suksess. De følgende 30 årene var Japan 
aktiv når det gjaldt å studere og lære av Europa og 
USA og ble til slutt respektert som et likeverdig land 
av de vestlige supermaktene. De føydale lenene ble 
gjort om til større «prefekturer», og klasseskillet 
ble fjernet. Toglinjer, telefonnett og postvesenet ble 
utbygget, og obligatorisk grunnutdanning ble innført. 
I 1894 klarte Japan å revidere traktatene med England 
og andre vestlige stater, utenom den med USA, som 
ble revidert i 1911. 

Ikke alle var fornøyd med landets utvikling. Saigo 
Takamori, som hadde vært en viktig medspiller i Meiji-
restaurasjonen, ble leder for en gruppe misfornøyde 
samuraier som gjorde opprør i 1877. Filmen The Last 
Samurai er inspirert av dette opprøret. 

Statue av Saigo Takamori, «Den siste samuraien», i Ueno-parken i Tokyo 
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Japan hadde lenge ønsket å bli like mektige og 
innflytelsesrike som de vestlige landene, og særlig 
interessert var de i å legge under seg kolonier. Både 
Japan, Kina og Russland ønsket innflytelse over Korea. 
Dette førte til en krig med Kina i 1894 og med Russland 
i 1904. Japan vant begge krigene og fikk dermed 
enerett på innflytelse i Korea, samt at de fikk Taiwan 
som koloni som en del av krigsskadeerstatningen fra 
Kina. I 1910 annekterte Japan Korea. Disse koloniene 
hadde Japan til slutten av annen verdenskrig. I tillegg 
til etterlengtet tilgang til kolonienes ressurser, var 
også bekymringer for Japans nasjonale sikkerhet en 
viktig grunn for koloniseringen.

Hvis Korea eller Kina skulle bli kolonisert av de 
vestlige maktene, ville det være kort vei til Japan, som 
dermed kunne bli den neste vestlige kolonien. Denne 
tankegangen førte til at Japan stadig ekspanderte og i 
1937 gikk til full krig mot Kina. Japans fremferd i Kina, 
Korea og andre asiatiske land skapte spenninger i 
regionene som fremdeles finnes. 

Det japanske imperiet i 1942

Japans krigføring i Kina og aksemaktalliansen som 
ble tegnet mellom Japan, Tyskland og Italia, førte 
til sterke anti-japanske holdninger blant de allierte. 
De allierte boikottet Japan og forlangte Japan ut av 
Kina og Indokina. Dette førte til at Japan angrep 
amerikanske og britiske flåter og kolonier i 1941. 

Da terrorbombing av japanske byer ikke førte til 
kapitulasjon, endte det med at USAs militære slapp 
en atombombe over Hiroshima og deretter en over 
Nagasaki. 15. august 1945 kapitulerte Japan, og landet 
var deretter okkupert av USA i sju år.

En ny grunnlov ble laget, der blant annet keiseren ble 
fratatt all politisk makt og Japan ikke hadde lov til å 
føre krig. Under krigen hadde myndighetene fremmet 
shinto som statsreligion og ideen om at keiseren var 
en levende kami (gud). Etter nederlaget deklamerte 
keiseren sin alminnelige menneskelighet.

Da annen verdenskrig var slutt, lå store deler av Japan 
i ruiner etter de amerikanske bombetoktene. På tross 
av dette kom Japan seg på beina igjen i løpet av 
forbausende kort tid. Dette er blitt kalt «det japanske 
mirakelet». Økonomien vokste til å bli verdens nest 
største etter USA i 1968 (frem til 2010, da Kina overtok 
den posisjonen). Japan er fremdeles den største 
elektronikkeksportøren i verden og den tredje største 
bilprodusenten. 
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RELIGIONER I JAPAN
De tre viktigste religionene i Japan er shinto, 
buddhisme og konfutsianisme. De er ofte referert til 
som «de tre lærene» (sankyō 三教). Det var vanlig at 
disse tre ble sett på som «tre stier til samme fjelltopp». 
Alle tre førte til «veien» (dō 道, kinesisk: dao), som er 
et viktig begrep i østasiatisk filosofi. Mange japanere 
anser seg selv som både shintoister og buddhister.

Shinto
Shinto bygger på gamle myter og tradisjoner av 
kami-dyrkelse. Kami (ofte oversatt til «guder») kan 
være objekter i naturen, som fjell, elver, trær osv., 
døde eller levende mennesker, dyr eller naturkrefter. 
Mytene ble først systematisert på 700-tallet, da 
keiseren beordret at det skulle lages et samlet verk 
som inneholdt forskjellige kami-myter fra rundt om 
i Japan. Det første verket var Kojiki (古事記), som 
betyr «krønike om fortidens hendelser». Dette verket 
starter med mytene om hvordan Japan ble skapt av de 
to kamiene Izanami og Izanagi, og beskriver videre 
hvordan gudene levde, samt tilblivelsen til den første 
menneskelige keiser, Jimmu, som var barnebarn 
til solgudinnen Amaterasu. Et annet verk som ble 
skrevet noen år etter Kojiki, var Nihon Shoki (日本
書紀), som også inneholder skapelsesberetningen, 
historier om forskjellige kami og Japans keisere frem 
til datiden. 

Foran shinto-helligdommer finner man ofte en port 
som kalles torii (鳥居). Den markerer inngangen 
til det hellige. I shinto finner man, i motsetning til 
i mange andre religioner, sjelden bilder og statuer 
av de forskjellige kamiene. Kamiene er nemlig 
representert av naturen selv. 

Shinto torii.

I shinto finner man en rekke ritualer, som for 
eksempel renselsesritualer (misogi) og ofringer 
til kamiene. Det er også vanlig at foreldre tar med 
nyfødte barn og holder ritual (miyamairi) for dem. 
Første dag på nyåret besøker japanere flest en shinto-
helligdom for å takke for året som var, og be for det 
nye året. Keiseren utfører også ritualer, blant annet 
ved overtagelse av tronen. Shinto-ritualer er også en 
viktig del av japanske festivaler, kalt matsuri, som ofte 
holdes for å feire de lokale kamiene og er tilknyttet en 
lokal shinto-helligdom. 
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Buddhisme
På 500-tallet kom buddhismen over til Japan fra Kina 
via Korea. Buddhismen slo fort røtter i Japan og ble 
en viktig del av samfunnslivet. Buddhismen fikk støtte 
fra keiserhuset, og hundrevis av templer ble bygget. 
En rekke forskjellige buddhistiske sekter ble dannet. 
Mange kom fra Kina, men mange ble også grunnlagt 
av japanere, som for eksempel Nichiren og Jōdō 
Shinshū. 

De fleste gravplassene i Japan er ved buddhistiske 
templer. Folk besøker gjerne gravene til avdøde 

familiemedlemmer flere ganger i året, og særlig 
under O-bon, når åndene til forfedrene kommer 

tilbake for å møte slektningene. Buddhisttemplene 
står også for begravelsesseremonier. 

Buddhismen og shinto ble etter hvert blandet og ofte 
sett på som to sider av samme sak. For eksempel 
ble de tradisjonelle japanske kamiene sett på som 
manifestasjoner av buddhaer og bodhisattvaer. 
Ifølge Honji-suijaku-teorien velger buddhaene og 
bodhisattvaene den mest passende måten å vise seg 
på, og i Japan var det i form av kami.

15 meter høy buddhastatue fra templet Tōdai-ji i Nara.  
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Man finner ofte shinto-helligdommer like ved 
buddhisttempler. Disse helligdommene er kalt 
Chinjusha (鎮守社) og er der for å beskytte de 
buddhistiske templene. Et annet eksempel på  
buddhistisk-shintoistisk synkretisme er at krigs-
kamien Hachiman ofte blir portrettert som en 
bodhisattva. Dette er sett på som et tegn på at shinto 
aksepterte buddhismen da den kom til Japan. Ofte er 
fellestermen Shinbutsu (神仏) brukt om kamier og 
buddhaer. 

Krigskamien Hachiman, her kledd som en buddhistisk munk.

Konfutsianismen
Konfutsianismen er læren til Konfutse, som levde 
fra 551 til 479 f.Kr. Konfutsianismen handler om 
hvordan folk skal forholde seg til hverandre for at 
samfunnet skal være stabilt og godt å leve i. Sentralt 
her er moral, menneskelige relasjoner («de fem 
bånd»: mester–undersått, mann–kone, foreldre–
barn, storebror–yngre bror og venner seg imellom) 
og forfedredyrkelse. Det konfutsianske verdisynet, 
som legger vekt på hierarkiske relasjoner og respekt 
for dem som er eldre og har høyere status, har stor 
innflytelse i hele Øst-Asia. 

I Japan var konfutsianismen mer en skoletradisjon 
enn religiøse ritualer. Opprinnelig er en viktig del av 
konfutsianismen forfedredyrkelse, noe som var vanlig 
i nabolandene Kina og Korea. I Japan, derimot, ble 
denne tradisjonen overtatt av buddhistiske templer.

I tillegg til disse tradisjonelle religionene finner 
vi også mange nye religiøse sekter (shin-shūkyō) 
i dagens Japan. Mange av disse bygger på eller 
blander de forskjellige tradisjonelle religionene. 
Kristendommen har aldri fått godt fotfeste i Japan. 
Bare 1 %  av den japanske befolkningen er kristne. 
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ANIME  アニメ
Ordet anime er egentlig en forkortelse av det 
engelske ordet animation. I Japan går alle slags 
animasjonsfilmer under navnet anime, men i vår del 
av verden er dette navnet brukt om tegnefilmer fra 
nettopp Japan. 

I motsetning til mye av det vi forbinder med tegnefilmer 
fra Vest-Europa og USA, er anime ikke nødvendigvis 
bare tegnefilmer for barn. Det er mange anime som 
har ungdom og voksne som målgrupper. Det finnes 
nesten like mange sjangere innen anime som man 
finner innen vanlige filmer, som for eksempel fantasy, 
komedie, science fiction, action, drama og thriller. 
Ofte er sjangrene mikset. En av forskjellene mellom 
anime-serier og vanlige amerikanske tegnefilmserier 
er at de japanske oftest har en historie som følges 
gjennom hele serien, gjerne over mer enn 20 
episoder, mens de amerikanske ofte har korte og 
avsluttende fortellinger i hver episode. Dette gjør at 
man blir bedre kjent med rollefigurene i seriene, og at 
historien blir dypere. Faktisk er så mye som halvparten 
av det som blir produsert i studio i Japan, animert. 
Noen av de mest populære seriene er Naruto, Bleach, 
Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion, Doraemon, 
Ghost in the Shell og Astro boy.

Blant japanske tegnefilmer er verkene til Miyazaki 
Hayao meget populære. De fleste av filmene hans har 
blitt gitt ut i Norge. Scener fra anime-filmene Chihiro og heksene og Min nabo Totoro av 

Miyazaki Hayao. 

  JAPANSk kULTUR
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MANGA  漫画
Japanske tegneserier har lange tradisjoner. Blant 
annet gav den kjente kunstneren Hokusai (1760–
1849) ut en rekke manga-bøker. Disse gamle 
mangaene hadde ikke noen historie, men var snarere 
illustrasjoner av situasjoner fra hverdagen, historiske 
figurer, natur, guder, monstre og dyr. Ordet manga 
kan oversettes som «visuelle innfall».

Moderne manga slik vi kjenner den i dag, startet 
etter annen verdenskrig – tidlig 1950-tall. Det var 
pioneren Tezuka Osamu som startet med stilen som 
er så karakteristisk for japansk manga (store øyne 
og liten munn). Tezuka er mannen bak blant annet 
Astro Boy (Tetsuwan Atomu鉄腕アトム), Black Jack 
og Metropolis.

Astro Boy utenfor Kyoto stasjon. 

Blant andre kjente og populære mangaer kan man 
nevne Dragonball, Ranma 1/2, One Piece, Naruto og 
Sailor Moon. Det er vanlig at populære manga-serier 
senere blir gjort om til anime og til dataspill, og 
iblant også til vanlig film. 

TV-SPILL ゲーム
Japan er en av verdens største 
produsenter av TV-spill, når det 
gjelder både spill og spillmaskiner! 
Spill fra selskaper som Nintendo 
(Mario, Zelda, Pokémon), Sega 
(Sonic), Capcom (Street Fighter, 
Resident Evil), Namco (Tekken, 
Soulcalibur) og Square Enix (Final 
Fantasy, Chrono Trigger) er blant 
bestselgerne verden over.

COSPLAY コスプレ
Cosplay (forkortelse av «costume play») har blitt 
populært blant fans av anime, manga-serier og 
TV-spill. Folk samles og kler seg ut som favoritt-
rollefigurene sine, ofte i hjemmelagede kostymer. Det 
holdes også årlige cosplay-arrangementer i Norge 
(se http://desucon.no/cosplay).

FILM 映画
Den mest kjente japanske filmskaperen gjennom 
tidene er Kurosawa Akira. Han er spesielt kjent for 
samurai-filmene sine. Filmene hans har blitt godt 
mottatt i vestlige land, og Kurosawa har hatt stor 
innflytelse på vestlig film. Flere av samurai-filmene 
til Kurosawa er senere blitt gjenskapt i Hollywood 
som westernfilmer. Eksempler er Seven Samurai 
og Yōjimbō, som er gjenskapt som henholdsvis 
The magnificent seven og Last man standing, med 
Bruce Willis. Noen av filmene til Kurosawa er faktisk 
inspirert av de klassiske verkene til Shakespeare. For 
eksempel er Throne of blood basert på MacBeth og 
Ran på King Lear. 
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En annen anerkjent regissør er Kitano Takeshi. Kitano 
har laget en del yakuza-filmer (yakuza er navnet 
på den japanske mafiaen), som Hana-bi, Brother 
og Sonatine. Han har også regissert komedier og 
dramafilmer som Dolls og Kikujiro og samuraifilmen 
om den blinde sverdmesteren «Zatoichi». Kitano 
Takeshi er også komiker og dukker ofte opp som 
programleder på japansk TV. 

Blant andre japanske regissører er det naturlig å 
nevne Ozu Yasujirō (Tokyo story, Floating Weeds), 
Kobayashi Masaki (Harakiri, Kwaidan), Mizoguchi 
Kenji (Ugetsu, Sansho Dayu) og Iwai Shunji (Love 
letter, All about Lily Chou-Chou).  

LITTERATUR 文学 
Haiku (俳句) er den mest kjente formen for japansk 
poesi og stammer fra 1600-tallet. En haiku består av 
tre linjer, den første med fem stavelser, deretter sju og 
så igjen fem. Det er vanlig å inkludere et ord eller en 
frase relatert til årstid i en haiku. Den mest berømte 
haiku-dikteren er Matsuo Bashō (1644–1694). Et meget 
kjent haiku-dikt av forfatteren Bashō:

Japansk dikt: Haiku

古池や            fu-ru-i-ke ya 
 Gammel dam
蛙飛び込む  ka-wa-zu to-bi-ko-mu 
 En frosk hopper i
水のおと        mi-zu no o-to 
 Lyden av vannet

Ordet kawazu (frosk) antyder at dette øyeblikket 
foregår om våren. 

En eldre form for poesi er waka (和歌 «japansk 
dikt»), også kalt tanka (短歌 «kort dikt»). Denne 
formen inneholdt 5-7-5-7-7 stavelser, til sammen 31. 
Waka-diktene har like lang historie som hele Japans 
litterære tradisjon, og man kan finne waka-dikt i 
Japans tidligste litterære verk, Kojiki, fra 712. Den 
største og eldste waka-diktsamlingen er Man’yôshû 
(万葉集) fra 700-tallet.

Genji monogatari (源氏物語 «Fortellingen om 
Genji») ble skrevet av adelskvinnen Murasaki Shikibu 
tidlig på 1000-tallet og omtales gjerne som verdens 
eldste roman. Den beskriver livene til menneskene 
ved hoffet og inneholder også mye poesi.

Bilde av Genji Monogatari fra 1130.

Poeten Tawara Machi (f. 1964) bidro til å revitalisere 
waka-diktene med sine populære hverdagsdikt. 
Diktsamlingen hennes, Sarada ki’nenbi (サラダ記念
日 Salatens minnedag), har solgt over 2,6 millioner 
eksemplarer. 

Murakami Haruki (f. 1949) er blant nåtidens mest 
populære forfattere og har mottatt en rekke litterære 
priser. Mange av romanene hans er blitt oversatt 
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til norsk. Blant de mest kjente bøkene finner vi 
Norwegian wood, Kafka på stranden, Trekkoppfuglen, 
Vest for solen, syd for grensen og hans nyeste bok 
1Q84. Da Murakami besøkte Litteraturhuset i Oslo i 
2010, ble billettene utsolgt i løpet av få minutter. 

Murakami Haruki på besøk i Norge. Her i bibliotekbaren på Bristol i 
Oslo.

En annen populær samtidsforfatter er Yoshimoto 
Banana. Hennes bok Kjøkken er oversatt til norsk. 
Blant andre kjente japanske forfattere finner vi de 
to nobelprisvinnerne Kawabata Yasunari og Oe 
Kenzaburo samt Natsume Sōseki, Mishima Yukio og 
Akutagawa Ryûnosuke.

MALERKUNST 絵画
Yamato-e (大和絵 «japanske malerier») er inspirert 
av kinesiske malerier, men ble utviklet i siste halvdel 
av Heian-perioden (794–1185) til å passe japansk 
følelsesliv. Populære motiver var landskap, religiøse 
figurer og temaer, kriger og skildringer fra litterære 
verker som Genji monogatari.   

Ukiyo-e (浮世絵 «bilder av den flytende verden») er 
japanske tresnittbilder som ble utviklet i Edo-perioden 
(1600–1868). Tresnitt-teknikken gjorde det mulig å 
produsere bilder i stort omfang, og man behøvde 
ikke lenger å være rik for å ha råd til å kjøpe bilder. 
Populære motiver var fra hverdagsliv, av kabuki-
skuespillere samt naturlandskap. Disse bildene ble 
etter hvert meget populære også i vestlige land.  

Kjent ukiyo-e bilde av kunstneren Hokusai (1760–1849) 

JAPANSK MAT 和食 
Japansk mat er mye mer enn bare rå fisk! Mange 
forbinder japansk mat med sushi og sashimi, og noen 
tror kanskje at det er vanlig å spise disse rettene til 
daglig. Faktisk er sushi tradisjonelt brukt som festmat.  

I et vanlig japansk kosthold består frokosten gjerne av 
ris, et stykke stekt fisk, syltede grønnsaker (tsukemono) 
og miso-suppe. Natto (gjærede soyabønner) er heller 
ikke et uvanlig tilbehør. Nå til dags er det også 
mange som spiser en mer kontinental frokost, med 
f.eks. toast, yoghurt og kaffe. Til lunsj er det vanlig 
å ha med eller bestille en matboks som kalles bento. 
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I en bento-boks er det ikke brødskiver, men ris og 
forskjellige lekre småretter og tsukemono.

Bento.

Japan har også sine egne hurtigmatkjeder der man 
kan kjøpe rimelige retter som serveres raskt. Det 
kan være gyūdon, som er en risbolle med marinert 
storfekjøtt, butadon (en rett med svinekjøtt) eller 
udon- og soba-nudler. Ofte blir maten servert med 
miso-suppe. 

Butadon fra den japanske hurtigmatkjeden Yoshinoya.

Når det gjelder middagsretter, så finner man svært 
mye variasjon i det japanske kjøkkenet. Populære 
retter er tempura, grillet ål, sukiyaki, okonomiyaki 
(en slags japansk pannekake med forskjellige 
ingredienser), en rekke forskjellige donburi-retter, 
ramen-nudler, takoyaki, Kina-mat (f.eks. stekt ris og 
dumplings), nabemono (en slags hot-pot), yakiniku 
(japansk grillmat) og grillet fisk.  

Norsk fisk er faktisk i de senere år blitt vanligere å 
finne i butikkene i Japan, og japanerne har utallige 
måter å tilberede den på. Blant annet er norsk laks 
og makrell blitt meget populære blant japanere, og 
man finner dem ofte på menyene i restauranter.  

For oppskrifter på diverse japanske retter: http://
japanesefood.about.com.
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KAMPSPORT 武道

Sumo 相撲 er den eldste kampkunsten i Japan og har 
en ca. 1500 år lang historie. De første sumo-kampene 
var en del av religiøse shinto-ritualer. Ritualer er 
en viktig del av sumo-turneringer den dag i dag. I 
sumobryting er målet å dytte eller kaste motstanderen 
ut av ringen eller få ham til å røre bakken. Sumo 
betraktes som Japans nasjonalsport. I de senere år 
er det blitt vanligere å se sumobrytere fra andre land, 
som USA (Hawaii) og Mongolia.

Sumobryterne Asashoryu og Chiyotaikai\. 

 
Jū-jutsu 柔術 inneholder selvforsvarsteknikker som 
ble brukt av samuraiene i gamle dager.  Det er ikke 
særlig mye slag og spark i denne kampsporten, 
men heller teknikker som er effektive for å avvæpne 
og beseire en motstander med full rustning. 
Låseteknikker og leddvridninger er ganske vanlig. 

Aikidō 合気道 ble startet av Ueshiba Morihei på 
1930-tallet og bygger på tradisjonell jiu-jitsu og 
prinsippet om å bruke motstanderens kraft mot ham 
selv. Det er også en del bruk av våpen, særlig sverd 
og stokk.

Jūdō 柔道 ble utviklet tidlig på 1880-tallet av Kano 
Jigoro, som hadde studert tradisjonell jū-jutsu. Kano 
utviklet judo på bakgrunn av jū-jutsu-teknikker og 
vitenskapelige prinsipper. Han fant ut hvordan man 
kan bruke kroppen mest effektivt til å blant annet 
kaste og låse en motstander som er større og sterkere 
enn en selv. Judo ble i 1964 en offisiell OL-gren. 

Karate 空手, som betyr «tom hånd», stammer 
fra Okinawa (øykjeden lengst sørvest i Japan). 
Innbyggerne i Okinawa hadde lært kampsport 
fra Kina og brukte det til å forsvare seg mot bl.a. 
samuraier og banditter. Karate ble først systematisert 
i 1923 av Funakoshi Ginchin, som dro rundt omkring 
i Japan og hadde oppvisninger. I karate finner man 
mye blokkeringer, slag og spark. Man finner også 
former (kata) hvor man beveger seg i et eget mønster 
med bestemte teknikker. Innenfor karate finnes det 
over flere titalls forskjellige stilarter. Den som ble 
opprettet av Funakoshi, kalles Shotokan Karate. 

Kenjutsu 剣術 (sverdkunst) finnes i mange forskjel-
lige varianter. De eldste som fortsatt finnes i dag, 
stammer fra Muromachi-perioden (1338–1573). 
Vanligvis trenes det med tresverd (kalt bokken eller 
bokutō) og av og til også med bambussverd (shinai). 
På slutten av 1800-tallet forsøkte myndighetene å 
standardisere japansk sverdkunst. Etter å ha studert 
de forskjellige kenjutsu-skolene utviklet de kendō 
(«sverdets vei»), som inneholder det de mente var 
kjernen fra disse skolene. Moderne kendō utøves med 
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rustning og shinai og består av fullkontaktkamper. 
De eldre kenjutsu-skolene finnes fortsatt, men 
vanligvis legges det mer vekt på kata (form). Den 
eldste kenjutsu-skolen som fremdeles trenes, er 
Tenshinshōden Katori Shintō-ryū fra 1447.  

TE-SEREMONI: MATCHA 抹茶 
Teen ble introdusert til Japan fra Kina på 800-tallet, 
men det var først på 1200-tallet at det ble vanlig å drikke 
te i Japan. I begynnelsen var det buddhistmunker 
som utviklet te-ritualet. Etter hvert spredte teen seg 
til samurai-klassen og deretter til vanlige folk. Teen 
som blir drukket under te-seremonier, heter matcha 
(抹茶 «pulvermalt grønn te»). Selve seremonien 
har en del regler og formaliteter som skal følges, 
både for verten som lager teen, og for gjestene som 
drikker den, og selve seremonien varer ofte én til to 

timer. Også utenom matcha og te-seremoni drikker 
japanere veldig mye te, og det finnes et stort antall 
te-sorter i Japan. 

IKEBANA いけばな
Ikebana er japansk blomsterdekorasjonskunst som 
har en 500 år lang historie. Dekorasjonene var i 
begynnelsen til ære for buddhaer og kamier, men 
ble senere utbredt til overklassen i samfunnet. Fra 
1930-tallet vokste interessen for ikebana enda mer 
også blant vanlige folk.

I en ikebana-blomsterdekorasjon kan man i tillegg 
til blomster finne kvister, blader, frø, bær og andre 
objekter fra naturen. Å finne en harmoni mellom de 
forskjellige objektene er en viktig del av kunsten. 

Ikebana.
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Japansk er verdens 9. mest talte språk i verden, 
både som morsmål og som fremmedspråk. Det er et 
meget populært andrespråk og tredjespråk for elever 
og studenter rundt om i verden, og interessen for 
japansk øker kontinuerlig. Ifølge Japan Foundations 
siste undersøkelse (fra 2009) er det over 3,6 millioner 
mennesker som lærer japansk utenfor Japan. Dette er 
en økning på over 20 % fra 2006 og over dobbelt så 
mange som i 1993. I tillegg kommer de som studerer 
japansk i Japan eller på egen hånd, så det totale 
antallet mennesker som prøver å tilegne seg japansk, 
er nok langt større.
 
Mange tenker kanskje at japansk bare blir brukt 
i Japan, og at det dermed ikke er så viktig å lære 
japansk. Imidlertid kan det være ganske nyttig å 
kunne japansk dersom man er på reise i Øst-Asia, 
siden man ofte møter folk som gjerne behersker 
japansk bedre enn engelsk. I Korea er det for eksempel 
såpass mange som kan japansk at man stort sett kan 
komme seg frem og handle bare ved å bruke japansk. 
I tillegg til dem som har lært japansk, er det en del 
eldre mennesker i Korea og Taiwan som levde under 
kolonitiden, og som derfor behersker japansk. 

En annen god grunn til å lære japansk er at det 
er en inngangsport til østasiatisk kultur. Har man 
kunnskaper om kinesiske tegn, vil man lettere kunne 
orientere seg i regionen.

Sist, men ikke minst, er japanere flest ikke alltid 
like flinke i engelsk! Selv om engelsk undervises i 
skolen, er undervisningsmetodene i liten grad rettet 
mot kommunikasjon, og mange har liten eller ingen 
trening i å prate engelsk. Det vil derfor være lettere 
å få venner, bli kjent med folk og komme seg rundt i 
Japan hvis du kan litt japansk! 

JOBBMULIGHETER MED JAPANSK
Med japansk i bagasjen er det muligheter for jobb 
innen turisme, i utenrikstjenesten, i undervisning, 
i forskning, i næringslivet eller som oversetter/tolk. 
Det kan være lurt å kombinere språkstudiene med 
andre fag, da vil mulighetene dine øke betraktelig. 

 JAPANSk I VERDEN
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INFORMASJON OM JAPAN
Japansk ambassade www.no.emb-japan.go.jp/ 
Japan National Tourist Organization  www.jnto.go.jp/ 
Norges ambassade i Japan www.norway.or.jp/ 

Utvekslingsprogrammer til Japan
Elever i videregående opplæring kan ta ett år i Japan 
gjennom AFS og YFU. 
AFS www.afs.no
Youth for Understanding www.yfu.no
 
Norske universiteter og høyskoler som tilbyr japansk
Norges Handelshøyskole   www.nhh.no 
NTNU www.ntnu.no 
Universitetet i Bergen www.uib.no  
Universitetet i Oslo www.uio.no 
Alle disse har også utvekslingsavtaler med japanske 
universiteter. 

Stipender og legater 
Japan Foundation jpf.go.jp/e/index.html 
Sasakawa-fondet www.sjsf.se 

MEXT(Monbukagakusho)-stipend 
 www.no.emb-japan.go.jp/mext/index.html 
Det japanske utdanningsdepartementet MEXT gir 
ut stipender til dem som ønsker å ta enten ett år 
med japansk språk og kulturstudier eller høyere 
utdanning (18–24 måneder) i Japan.  
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俳句 haiku 

寿司 sushi
空手 karate

うま味 umami

芸者geisha

w w w .fre m m ed s pra ksentere t.no
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