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Emnet ble gjennomført etter planen, med unntak av noen justeringer etter underveisevaluering 

midtveis – samt en del improvisasjon hele veien grunnet emnets eksperimentelle natur. 

Fagfilosofien, begynt innført i fjor, om å undervise klassisk kinesisk vha. og med sikte på 

kompetanse i moderne kinesisk ble i år fullt ut implementert – reflektert i skiftet av emnenavn 

til Klassisk kinesisk «i moderne bruk». Denne tilnærmingen ble ledsaget av en dobling av 

undervisningsmengden fra ett til to seminarer i uka (i alt 24). Undervisningen ble delt mellom 

de to faglærerne i to parallelle løp: ”klassiskløpet” bestod av tradisjonell klassisk kinesisk-

undervisning, mens ”moderne bruk-løpet” tok for seg hvordan det studentene lærte i 

klassiskløpet anvendes i moderne mandarin. 

 

27 studenter ble tatt opp til emnet. Av disse meldte 21 seg til eksamen, 20 møtte opp og 19 

stod. Karakterfordelingen var to A, fire B, seks C, seks D, én E og én F (som gir en 

snittkarakter like under C).  

 

Grunnboka har stadig sine mangler – og mangler stadig en åpenbar erstatter. Å supplere (evt. 

erstatte) den med Rouzer er noe som bør vurderes. Smarttelefon-ordbok ble med hell gjort del 

av pensum. Demonstrasjon av denne bør gjøres første eller andre seminar, og det bør 

understrekes at innkjøp ikke er valgfritt. 

 

I undervisningen har, foruten generell variasjon, særlig gruppearbeid vært effektivt. Både de 

sterkere og svakere studentene ser ut til å dra god symbiotisk nytte av dette. Av mer 

eksperimentelle øvelser vil emneansvarlig trekke fram en dialogøvelse der studentene selv 

skulle produsere klassisk kinesisk som særlig vellykket. I underveisevalueringen etterspurte 

flere studenter mer oversettelse i plenum og mindre grammatikkgjennomgang. Det var tydelig 

at dette ønsket var motivert ut fra forventninger om eksamens utforming. Snarere enn å endre 

på undervisningen, mener emneansvarlig derfor at måten å komme studentene i møte på her 

er å gjøre justeringer i den andre enden: eksamen. En utvidelse fra 4 til 6 timer ville gjort det 

mulig å inkludere flere grammatikkoppgaver, og dermed trolig å styrke dette 

studentsegmentets motivasjon for lære grammatikk. 

 

Foruten nevnte ønske, er konstruktive forslag fra underveisevalueringen (besvart av 13) og 

den mindre representative periodiske emneevalueringen (besvart av 6): tidligere og mer 

detaljert informasjon om eksamen; tydeligere skille mellom klassisk og moderne; og mer 

fokus på de aller viktigste grammatiske ordene. Mange syntes pensumboka var litt rotete, 

enkelte at den var for vanskelig – men nesten alle likte samspillet mellom den og 

undervisningen. Samspillet mellom de to undervisningsløpene (klassisk og moderne) ble også 

vurdert overveiende positivt.  

 

Alt i alt lover dette godt for videre anvendelse og utarbeidelse av fagfilosofien nevnt 

innledningsvis. 
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