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Det er en myte at den kinesiske muren kan ses fra verdensrommet, men den er likevel et av verdenshistoriens mest imponerende byggverk. Muren ble
bygget for å beskytte mot «barbarene» fra nord. Den ble bygget i mange omganger, og det tok over 2000 år å få den ferdig. I dag er ikke muren lenger
en grense, men en turistattraksjon og ligger langt innenfor Kinas landegrenser. Muren består av mange forskjellige deler og grener, og til sammen er
den hele 21 196 km lang.1 Det er like langt som over halvveis rundt jorda! Omtrent 10 millioner turister besøker den kinesiske muren hvert år.
ID 15525340 © Jun He | Dreamstime.com
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Hva er kinesisk?
Hvilket fremmedspråk skal du lære deg, og
hvorfor i alle dager skal du lære deg kinesisk? I
serien Fokus på språk får du informasjon som
hjelper deg med å bestemme deg for hvilket språk
du skal velge. Dette heftet handler om kinesisk,
og her får du lese om hvorfor du bør velge å lære
deg verdens største språk!
For kinesisk er nettopp det: verdens største språk
i antall morsmålsbrukere! 1,4 milliarder kinesere
har 普通话 Pǔtōnghuà som offisielt språk, og flere
titalls millioner personer utenfor Kina snakker også
kinesisk.

Pǔtōnghuà betyr «standard språk». Tidligere var
det vanlig å kalle det mandarin, men nå er det flere
og flere som bare kaller det kinesisk. Kinesisk språk
har mange ulike dialekter og Pǔtōnghuà er basert
på den mest utbredte av disse dialektene. Du kan
tenke på det som Kinas bokmål, bortsett fra at de
kinesiske dialektene er mye mer forskjellig fra
hverandre enn de norske. Mange mener at
forskjellene kan være like store som mellom norsk
og tysk! Likevel lærer alle kinesiske skolebarn
Pǔtōnghuà, og de aller fleste kinesere kan snakke
og forstå det, selv om det kan være svært forskjellig
fra dialekten de snakker til daglig.

Pandabjørnen er Kinas mest kjente dyr. Arten var tidligere utrydningstruet, men grundige tiltak de siste tiårene har gjort at bestanden av ville
pandaer øker. 2 På kinesisk heter panda 熊猫 xióngmāo, og direkte oversatt betyr det «bjørnekatt».
ID 116077475 © Yiu Tung Lee | Dreamstime.com
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Passer kinesisk for meg?
Det å kunne et fremmedspråk er en stor ressurs,
uansett hvilket fremmedspråk det er. Når du
skal lære deg et fremmedspråk, betyr ikke det
nødvendigvis at du vil lære å snakke språket
flytende. Men selv om du bare kan litt, vil det åpne
mange dører for deg. Hvis du lærer deg litt

kinesisk, åpner du dørene til hele Kina – og til en
veldig stor del av verden. Kina er nemlig ikke bare
et land. Kina er så stort og mangfoldig at det på
mange måter kan sammenlignes med et
kontinent. Kina er dobbelt så stort som EU, like
stort som hele Europa, og det er dobbelt så
mange kinesere som europeere!

张家界 Zhāngjiājiè i 湖南 Húnán-provinsen midt i Kina med sine
spesielle kalksteinsfjell. ID 27197544 © Hungchungchih | Dreamstime.com

海南 Hǎinán-provinsen helt sør i Kina er kinesernes tropiske
paradis og ligger like langt sør som Thailand, India og Hawaii.
ID 162975018 © Irishka777 | Dreamstime.com

Gobi-ørkenen 戈壁 Gēbì dekker store deler av Nord-Kina og
strekker seg langt inn i Mongolia.
ID 73366386 © Anton Petrus | Dreamstime.com
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Harbin 哈尔滨 Hā’ěrbīn i Nord-Kina er verdenskjent for den
årlige is-skulpturfestivalen. I Harbin er det ofte helt ned i –30
grader om vinteren og dermed perfekte forhold for is-skulpturer.
Alle bygningene på bildet er laget av is! Om våren smelter de, og
neste år bygger man nye. ID 93922475 © Pablo Hidalgo | Dreamstime.com

Hvorfor er det så lett å lære kinesisk?
Mange tror at det er nesten umulig å lære seg
kinesisk, men det stemmer ikke. Kinesisk er
faktisk ganske lett å lære seg, spesielt for oss
nordmenn!
Hvis du kan lese og forstå dette på norsk, har du
allerede en stor fordel når du skal lære deg
kinesisk. Tro det eller ei, men kinesisk har mye til
felles med norsk!
Uttale
Så godt som alle lydene i det kinesiske språket er
lyder som vi allerede kjenner til og bruker på
norsk. I tillegg er kinesisk et såkalt tonespråk, noe
som betyr at veldig mange ord blir uttalt likt, men
med forskjellige toner. Hvis man uttaler ordet
med feil tone vil det bety noe helt annet.
Dette er heldigvis ikke ukjent for oss i Norge, for
vi har flere ord som uttales likt, men der tonen gir
ordene forskjellig mening:
•
•
•
•
•
•
•

bønder – bønner
tanken – tanken
løpet – løpe
loven – låven
viset – vise
skiftet – skifte
liket – like

På kinesisk er det mange flere ord som uttales likt,
men med forskjellig tone. Derfor er det viktig å
være nøye med uttalen når man lærer kinesisk.
Dette kan være utfordrende i starten, men det er
også en stor fordel. Siden så mange ord uttales
nesten likt, er det mye lettere å lære god uttale,
fordi det rett og slett er færre uttaleregler. Kinesisk
har bare rundt 400 stavelser – de vestlige språkene
har mange tusen. I tillegg er det ingen unntak når
det kommer til uttalereglene. Hvis du lærer deg
de relativt enkle reglene for uttale, vil du raskt
kunne uttale alle ord og uttrykk korrekt. Det betyr
at det faktisk er mye lettere å lære seg god uttale
på kinesisk enn på de fleste vestlige språk.

妈 mā – mamma
蟆 má – padde
马 mǎ – hest
骂 mà – å kjefte
吗 ma – spørsmål

og mange, mange flere
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Uttalen av kinesiske tegn kan skrives med latinske
bokstaver og en markør over vokalen for å
beskrive toneleiet. I starten kan de forskjellige
tonene og stavelsene høres like ut, men de aller
fleste lærer seg både å høre og uttale forskjellene
etter bare noen få timer med kinesiskundervisning.

Hvis du har lest bildetekstene i heftet har du
allerede sett eksempler på dette systemet. Det
kalles Pīnyīn, og med kinesiske tegn skrives det
拼音. Når du lærer deg tegn, vil du samtidig lære
deg hvordan de skal uttales. Dermed kan du
allerede si din første setning på kinesisk:

你好！我是挪威人, 可是我会说一点中文！
Nǐ hǎo! Wǒ shì nuówēirén, kěshì wǒ huì shuō yīdiǎn zhōngwén!
Hei! Jeg er norsk, men jeg kan snakke litt kinesisk!

Grammatikk
Den kinesiske grammatikken er veldig enkel
sammenlignet med grammatikken i norsk og
andre vestlige språk. Kinesisk har ingen bøying av
verb, substantiv eller adjektiv. Det har heller ikke
fortid, nåtid eller fremtid, flertall, bestemt eller
ubestemt form. Det er ingen kjønn, og ordet for
«hun», «han» og «det» uttales helt likt.
Når vi beskriver det på denne måten, virker det
kanskje som om kinesisk er et simpelt og primitivt
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språk, men faktum er at det er helt motsatt.
Kinesisk er et rikt, elegant og logisk språk med
enkel grammatikk.
Men hvorfor er det også utfordrende?
Enkel uttale, likhet med norsk og enkel
grammatikk er noe av det som gjør kinesisk enkelt
å lære seg. Men det er også noen utfordringer
med å lære seg kinesisk, og du har kanskje
allerede gjettet hva som er den største
utfordringen?

Å lære å skrive kinesiske tegn er tidkrevende, og kinesiske skoleelever bruker lang tid på å lære seg alle tegnene.
ID 77746006 © Maocheng | Dreamstime.com

Kinesiske tegn
De kinesiske skrifttegnene er mange tusen år
gamle, og kineserne er svært stolte av dem. Det
har de god grunn til å være, for tegnene har spilt
en viktig rolle i å gjøre Kina til Kina. Selv om de
kinesiske dialektene kan være like forskjellige
som ulike språk, bruker alle de samme tegnene!
Dermed har kinesere alltid kunnet kommunisere
med hverandre selv om de ikke forstår hverandres
dialekter.

I Kina bruker de i dag forenklede versjoner av
mange tegn, mens de fortsatt bruker tradisjonelle
tegn på Taiwan og i Hong Kong. De kan av og til
se ulike ut, men i praksis kan de aller fleste lese
begge typene uten problemer.
Det er tidkrevende å lære seg å skrive kinesiske
tegn, også for kinesere, men tegnene er logisk
bygd opp, og jo flere tegn du lærer, jo lettere
blir det.
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Kalligrafi er en høyt anerkjent kunstform i Kina med en flere tusen år gammel historie. Det finnes mange forskjellige stilarter innenfor
kalligrafi.
ID 9391439 © Linqong | Dreamstime.com                              ID 4295400 © Donkeyru | Dreamstime.com                                                                                                     ID 10236900 © Wen Wang | Dreamstime.com

Alle kinesiske tegn er satt sammen av mindre
tegn, nesten som puslespillbiter. Det betyr at
ingen kinesiske tegn har biter i seg som ikke
finnes i andre tegn. Jo flere biter du lærer i dette
puslespillet, jo enklere blir det!
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Mange tror at hvert kinesiske tegn er ett ord, men
det stemmer ikke. Hvert kinesiske tegn er en
stavelse. Mange kinesiske ord har bare én stavelse
og består dermed av bare ett tegn. Men det finnes
også mange ord som består av to stavelser, altså
to tegn. Noen ord har også tre stavelser, men de
færreste har fire eller mer.

人

rén – menneske

中

zhōng – midten

国

guó – rike (kongedømme eller keiserdømme)

中国

Zhōngguó – Midtens rike (Kina)

中国人

zhōngguórén – kineser

Selv om det er utfordrende og tidkrevende å lære
seg å skrive kinesiske tegn, er det også det som er
morsomst! Kalligrafi er en anerkjent kunstform i
Kina, med mange forskjellige stiler og kjente
kalligrafimestere.
På samme måte som folk i resten av verden
skriver kinesere mindre og mindre for hånd og
mer og mer på PC og mobil. Kinesere bruker

samme tastatur som deg og meg, altså med
latinske bokstaver, og de skriver tegnene slik de
uttales med 拼音 Pīnyīn-systemet.
Deretter blir bokstavene automatisk oversatt til
tegn. Derfor er det overraskende enkelt å skrive
kinesisk. Siden kinesiske ord er kortere enn
norske, går det ofte til og med raskere å skrive
kinesisk enn norsk.
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Kinesisk som verdensspråk

Kinesisk er et av de seks offisielle språkene i FN og offisielt språk for Folkerepublikken Kina. I tillegg snakker flere titalls millioner mennesker
rundt omkring i verden kinesisk. Kilde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New-Map-Sinophone_World.svg

Land med kinesisk som offisielt språk
Land med mer enn 5 millioner kinesisktalende
Land med mer enn 1 million kinesisktalende
Land med mer enn 500 000 kinesisktalende
Land med mer enn 100 000 kinesisktalende
Byer med en stor kinesisk befolkning
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Internasjonalisering

Taipei 台北 Táiběi er hovedstaden på Táiwān台湾. Táiwān har egen grunnlov, egen regjering, egen valuta og egen militærstyrke. De aller fleste land i
verden, inkludert Norge, anerkjenner likevel ikke Taiwan som et eget land, men regner det som en del av Kina. ID 170176123 © Nicholashan | Dreamstime.com

Hvilke muligheter har du fremover hvis du velger å
lære deg kinesisk? Flere og flere norske elever tar et
utvekslingsår i Kina på videregående, og mange tar
hele eller deler av universitetsutdanningen sin i Kina.
Du kan også studere kinesisk språk ved flere
norske universiteter og høyskoler, enten som en
hel grad eller som en del av en annen utdannelse
i kombinasjon med andre fag. De aller fleste
høyskoler og universiteter i Norge samarbeider
med én eller flere kinesiske institusjoner, noe som

gjør at du kan dra på utveksling i ett eller flere
semester. Statens lånekasse støtter de aller fleste
studieopphold i Kina. I mange studieprogram i
Kina foregår undervisningen på engelsk, men du
vil få mye mer ut av oppholdet hvis du kan litt
kinesisk fra før.
Du må ikke reise til Kina for å få bruk for språket.
Nesten uansett hvor du er i verden, er det stor
sjanse for at du finner noen som kan snakke
kinesisk.
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Hongkong香港 Xiānggǎng var styrt av Storbritannia fra 1897 til 1997. I 1997 ble Hongkong gitt tilbake til Kina på betingelse av at byen skulle
være selvstyrt i 50 år, frem til 2047. ID 6237902 © Pindiyath100 | Dreamstime.com   

Singapore 新加坡 Xīnjiāpō er et land som mange nordmenn kjenner. Det er et av flere land som har kinesisk som offisielt språk.
ID 101873704 © Boule13 | Dreamstime.com
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Kuala Lumpur 吉隆坡 Jílóngpō er hovedstaden i Malaysia. Malaysia har kinesisk som ett av sine offisielle språk og har en stor andel
innbyggere med kinesisk bakgrunn. ID 84712232 © Tomas1111 | Dreamstime.com

Mange byer rundt om i verden har en kinesisk bydel, en «chinatown». En av de største er Chinatown i New York, 纽约 Niǔyuē. Der bor det over
150 000 personer med kinesisk bakgrunn. ID 53985191 © Agaliza | Dreamstime.com   
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Det gigantiske portrettet av Máo Zédōng henger fortsatt over inngangen til Den forbudte by midt i Beijing. Mange forbinder fortsatt Kina med
kommunisme og Máo Zédōng, men det er veldig lite i dagens Kina som ligner på det landet som Máo styrte. ID 42654849 © Sean Pavone | Dreamstime.com   
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Økonomi
«Både hvite og svarte katter fanger mus», sa Dèng
Xiǎopíng 邓小平 da han åpnet Kinas økonomi i
1980-årene. Kina hadde vært et lukket
kommunistisk land som var styrt av Máo Zédōng
毛泽东, men da han døde i 1976, begynte Kina
sakte å åpne seg for resten av verden.
Hva mente egentlig Dèng Xiǎopíng med det om
fargen på kattene? Jo, han mente at det viktigste
var at kineserne hadde jobb, og at Kina tjente
penger og sikret den økonomiske veksten. Om

det var kommunisme eller kapitalisme som
sørget for at det var slik, var ikke så farlig. Kina er
fortsatt et kommunistisk land, og kinesiske ledere
sier at Kina er kommunistisk, men på mange
måter er det også blitt veldig kapitalistisk.
Det som er sikkert, er at siden Dèng Xiǎopíng
snakket om fargen på kattene, har Kinas økonomi
vokst og vokst, og i dag er den verdens nest
største.

Dèng Xiǎopíng tok over etter Máo døde, og han regnes som den som åpnet det moderne Kina for verden og startet den kinesiske økonomiske
veksten. ID 44900819 © Kingqjl | Dreamstime.com

15

Teknologi
I 90-årene var Kina kjent som «verdens fabrikk»,
og veldig mye av verdens klær og enkle
forbruksvarer ble produsert i Kina. Landet er
fortsatt en stor produsent av disse tingene, og i
tillegg har den teknologiske utviklingen sørget for
at Kina nå produserer alt fra morsomme
duppeditter til avansert, verdensledende
elektronikk og kjente merkevarer. Tidligere ble de
fleste varer som var produsert i Kina, eksportert

til andre land, men nå kjøper kineserne selv
produktene i stadig større grad.
Mange av historiens største oppfinnelser, for
eksempel kruttet, kompasset, trykkekunsten og
papirproduksjon, kommer fra Kina. Kanskje vil
noen av fremtidens nye store teknologiske
oppfinnelser også komme fra Kina?

Mellom 2008 og 2018 bygde Kina 29 000 km med togskinner for hurtigtog.3 Det utgjør til sammen to tredeler av alle hurtigtogskinner i hele
verden Disse togene kan kjøre i opptil 250 kilometer i timen. ID 31321533 © Xi Zhang | Dreamstime.com
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Kultur

Dim Sum 点心 Diǎnxīn, de dampede smårettene fra Sør-Kina, er populære over hele verden. ID 60788544 © Tangducminh | Dreamstime.com

Kina er multikulturelt land, med 56 forskjellige
etniske grupper, og har en flere tusen år gammel
historie. De tidligste skriftlige historiske kildene vi
kjenner til, er fra 1250 f.Kr., men mange mener at
Kinas historie og de kinesiske dynastiene går hele
5000 år tilbake tid! Landet, grensene og kulturen
har forandret seg utallige ganger, noe som gjør at
Kina har en av verdens rikeste og mest varierte
kulturarver.

Mat og drikke
Hva er kinesisk mat? Dette er et spørsmål som du
vil få forskjellig svar på avhengig av hvem du spør.
Kina er et stort land med en rik matkultur, og hver
region har sine egne retter og sine egne
tradisjoner og ingredienser. I nord spiser de mye
nudler, dumplings og supper, i sør spiser de mye
ris, dim sum og mer krydret mat. Langs kysten er
det sjømat som gjelder, mens innlandet og de
sentrale delene av Kina, for eksempel 四川
Sìchuān-provinsen, er verdenskjent for sine
kruttsterke retter med Sìchuān-pepper.

17

Hot pot 火锅 Huǒguō er veldig sosialt og populært i hele Kina. Kokeplata med forskjellige gryter og typer kraft står midt på bordet, og
gjestene bestemmer selv hva som skal oppi gryta. ID 22872432 © Fang Chun Che | Dreamstime.com

Kineserne er veldig opptatt av mat og drikke, og
de er stolte av sin egen mattradisjon. Når kinesere
skal småprate, prater de ikke om været som oss
nordmenn, de prater om mat! Det kan være
vanskelig å definere hva som er typisk kinesisk
mat, men det er mye lettere med drikke. Teen

kommer mest sannsynlig fra sørvest i Kina, i 云南
Yúnnán-provinsen, og har en flere tusen år lang
historie. Te 茶 chá er verdens mest populære
drikk, og kinesere drikker gjerne te både til
frokost, middag og kvelds.

Kineserne drikker ikke te fra teposer, men bruker hele teblader. Det finnes utallige varianter av te og like mange måter å tilberede teen på.
ID 107418984 © Srapulsar38 | Dreamstime.com
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Bruce Lee 李小龙 Lǐ Xiǎolóng er en av verdens mest kjente skuespillere, og han var den som gjorde kampsport populært i Vesten. Her er en
statue av ham i Hongkong. ID 19467264 © Chi Wai Li | Dreamstime.com

Musikk og film
Det kinesiske musikk- og filmmarkedet er et av
verdens største, og kinesere er like opptatt av
musikk og film som deg og meg. Den moderne
kinesiske musikk- og filmindustrien begynte ikke
å vokse før i 90-årene, men de siste årene er stadig
flere skuespillere og filmer fra Kina blitt kjente i
resten av verden også. Tradisjonelt var kung-fufilmer den mest populære sjangeren, og de første
kinesiske filmstjernene spilte i slike filmer.
Sjangeren er fortsatt populær, men Kina lager
filmer i mange andre sjangere også – og alle slags
typer musikk.
Jackie Chan 成龙 Chéng Lóng, en av nåtidens mest kjente
kinesiske skuespillere, har spilt i utallige kung-fu-filmer.

ID 57972899 © Starstock | Dreamstime.com
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Den forbudte by i Beijing, her sett fra baksiden, består av 9999 rom. Her bodde de kinesiske keiserne og hoffet deres fra rundt 1400. Den siste
keiseren gikk av i 1912, og i dag er Den forbudte by verdens mest besøkte museum og en av Kinas – og verdens – aller største turistattraksjoner
med over 17 millioner besøkende hvert år.4 ID 19483130 © Athenar | Dreamstime.com
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Kunst, arkitektur, litteratur
og underholdning
De mest typiske eksemplene på mer klassisk
kinesisk kultur er kinesisk opera, kinesiske
templer, klassiske tekster fra konfutsianisme,
taoisme og buddhisme, kalligrafi og byggverk som den verdenskjente kinesiske muren,

terrakottahæren og Den forbudte by. Men det er
også mange eksempler på moderne kinesisk
kultur som er blitt verdenskjent. Kina er så stort
og har en så lang og variert historie at uansett hva
du er interessert i, vil du finne det i Kina!

«Fugleredet» i Beijing var sentrum for OL i 2008. Det har plass til 80 000 tilskuere og er et av Kinas moderne ikoner.
ID 25684589 © Hupeng | Dreamstime.com
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Mo Yan 莫言 Mò Yán er en av nåtidens mest kjente kinesiske
forfattere. Han vant nobelprisen i litteratur i 2012.
By Johannes Kolfhaus, Gymn. Marienthal - [1], CC BY-SA 3.0

Shanghai Tower er med sine 632 meter og 128 etasjer verdens
nest høyeste bygning. ID 62122515 © Superjoseph | Dreamstime.com
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Mahjong麻将 Májiàng er et svært populært brettspill overalt i
hele Kina. ID 24183577 © Lei Xu | Dreamstime.com

Dragedans har lange tradisjoner i Kina, og dragen er et viktig symbol i øst-asiatiske kulturer. Den kinesiske dragen er annerledes enn den
vestlige dragen. Dette bildet er fra Ho Chi Minh City i Vietnam. ID 110532894 © Le Cong Tu | Dreamstime.com

Kinesisk opera finnes i mange stilarter. Den er en av de klassiske kulturformene fra Kina og er kjent for ekstravagante kostymer og kunstferdig
sminke. ID 17082603 © Kelvintt | Dreamstime.com
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De aller fleste parker i Kina har bordtennisbord, og du finner alltid noen å spille med. ID 92464728 © Maocheng | Dreamstime.com

Sport
Kinas nasjonalsport er bordtennis. Kineserne er
generelt veldig sportsinteresserte, og de er
opptatt av sport fra hele verden. Etter bordtennis
er basketball kanskje den mest populære sporten,
og det finnes også mange fotballfans i Kina.
Kina arrangerte sommer-OL i Beijing i 2008, og
Beijing ble også tildelt vinter-OL i 2022. De fleste
internasjonale sportsgrener har som regel flere
kinesere i verdenstoppen. Tradisjonelt har Kina,
sammen med USA og Russland, vært en av
nasjonene som har vunnet flest medaljer i
sommer-OL, men kineserne satser også stadig
mer på vintersport.
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Shaolin-munkene er buddhistiske munker som også trener
kung-fu. De har inspirert til mange filmer og tv-serier.
ID 4340265 © Linqong | Dreamstime.com

Akrobatisk wǔshù foran dommere i en konkurranse. ID 48756262 © Meiyiwen | Dreamstime.com

Mange tenker fortsatt på kampsport, og spesielt
kung-fu 功夫 gōngfū, når det er snakk om sport i
Kina. Wushu 武术 Wǔshù er sporten det
konkurreres i, men det ligner like mye på

gymnastikk og akrobatikk som på kampsport, og
man konkurrerer både i fullkontakt og individuelt
som oppvisning av akrobatikk, fart og stil.
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Ressurser
ANSA
Organisasjon for norske studenter i utlandet. Jobber med å ivareta norske utenlandsstudenters
interesser og informere om studiemuligheter i utlandet.
Det flerspråklige bibliotek
Støtteapparat for landets biblioteker med nasjonalt ansvar for flerspråklige bibliotektilbud. Gjennom
ditt lokale bibliotek har du tilgang til alle DFBs samlinger. Kinesisksamlingen inneholder et godt utvalg
lettleste bøker og tegneserier.
DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning)
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. DIKU forvalter en rekke
nasjonale og internasjonale incentivordninger som skal fremme kvalitet i UH-sektoren.
Fremmedspråksenteret
Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen bidrar til økt interesse for fremmedspråk
og arbeider for å få god kvalitet i opplæringen slik at den får et variert og praktisk innhold.
Folkerepublikken Kinas ambassade i Norge
Ambassaden gir informasjon om studier i Kina og om stipend- og støtteordninger for norske studenter
UDs reiseinformasjon
Utenriksdepartementets reiseinformasjon til land som Norge har diplomatiske forbindelser med.
Utdanning i verden
Nettside med offentlig og kvalitetssikret informasjon om å reise til utlandet på videregående skole og/
eller ta en hel eller deler av en grad i utlandet. Driftes av Diku, Direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning.
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Risterrasser i 云南 Yúnnán-provinsen. ID 34217522 © Hupeng | Dreamstime.com
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Sluttnoter
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1

https://www.chinahighlights.com/greatwall/
https://www.travelandleisure.com/travel-tips/the-great-wall-of-china

2

https://www.worldwildlife.org/press-releases/wild-giant-panda-population-increases-nearly-17

3

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2180562/full-speed-ahead-chinas-high-speed-rail-network-2019-bid-boost

4

https://www.chinadaily.com.cn/a/201812/18/WS5c18883da3107d4c3a00170b.html
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