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På alle vesentlige punkter ble emnet gjennomført etter planen.  
 
Av de 17 som ble tatt opp til emnet, var 16 eksamensoppmeldt og hadde gjennomført alle 
kvalifiseringsoppgaver. Fem av disse lot imidlertid være å levere inn semesteroppgaven, 
etter sigende på grunn av presset fra andre emner de tok samtidig. Fra lærers synsvinkel var 
dette helt unødvendig, da disse studentene allerede hadde skrevet og fått godkjent foreløpig 
utkast til semesteroppgave. De som leverte, fikk jevnt over gode resultater, med to A, seks B, 
to C og én D. 
 
I forbindelse med reform av hele bachelorløpet på Kinesisk med Kina-studier vil også dette 
emnet endres. Større endringer kommer imidlertid ikke til å skje våren 2017. Mindre 
endringer omtales under. 
 
Studentevalueringen (fra tre studenter) er jevnt over fra god til middels god, med positive 
kommentarer om tekstutvalg, undervisningsform, læreraktivitet og eksamensform. Mer 
kritiske kommentarer er knyttet til at emnet gaper over for mye og dermed kan få et noe 
overfladisk preg, og at læreboken ikke er lett tilgjengelig. Det arbeides med neste gang å gi 
studentene klarere oversikt over analytiske redskaper fra starten av, slik at de ulike litterære 
tekstene som analyseres, blir eksempler på materiale disse redskapene kan anvendes på, og 
dermed peker i samme retning. Av mangel på egnede alternativer vil pensumboken fortsatt 
være den samme, men hovedvekten vil ligge på den litterære analysen som foregår i timene. 
 
Formatet på den avsluttende skriftlige prøven (en av kvalifiseringsoppgavene) var ikke 
bestemt på forhånd, og dette skapte noe unødig engstelse hos enkelte av studentene. Små 
prøver ("sputnik-tester") med ulikt format underveis hjalp i noen grad studentene til å 
forberede seg på den skriftlige prøven og læreren til å vurdere hva slags skriftlig prøve som 
ville egne seg best. I det store og det hele fungerte dette etter hensikten. Neste gang er det 
lettere å gi klar beskjed om formatet på avsluttende skriftlig prøve fra starten av. 
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