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Forord
Mitt navn er Kent Charles Gerhardt, jeg studerer maskiningeniør på høgskolen i Østfold, Fredrikstad.
Jeg valgte å søke om en plass på studentutvekslingsoppholdet i kina i sommerferien 2018 og var en
av de 4 heldige som fikk bli med. Det er en mulighet jeg anbefaler alle å søke om da det gir en unik
anledning til å oppleve et annet land med en veldig forskjellig kultur enn vi er vant til og du får
oppleve landet ikke bare som en turist men du får en smak av hvordan studenttilværelsen er. I tillegg
får du en forsmak på hvordan det vil være å samarbeide i et internasjonalt miljø og de utfordringer
og muligheter det fører med seg.

Praktisk info og tips
Før du kan reise til kina så må du søke om visum. Det gjøres på ambassaden i Oslo og du bør starte
den prosessen senest 3 uker før avreise. Dette var uproblematisk for meg og mitt reisefølge med litt
hjelp fra vår veileder på skolen. Når du kommer til kina så må det gis beskjed til politiet hvor du skal
oppholde deg innen 24 timer. Dette er som regel noe hotellene gjør for deg. Det meste av betalinger
kan gjøres med kontanter til tross for at de fleste kinesere bruker wechat til å betale for det meste.
Den beste måte å reise rundt i Beijing på er med leid sykkel med wechat og subway. Det finnes noen
gode oversetnings app’er som kan oversette bilder og tale. Disse fungerer bra hvis du får litt trening
med å bruke de.

Mitt opphold i Kina
Mitt opphold i kina var delt inn i 4 deler.

Del 1: ankomst til Beijing og skoleprosjekt
De første 2 ukene tilbrakte vi i Beijing. Vi ble innlosjert på et hotell ca. 20 min gangavstand fra
campus og hadde første helgen til fri disposisjon for å bli kjent med stedet. Vi ble tatt imot av to
studenter fra universitetet som guidet oss gjennom universitetet og hjalp oss med å sette opp
kontoer på wechat slik at vi kunne ta i bruk leiesyklene som kan brukes rundt hele byen. De ordnet et
midlertidig studentkort til oss slik at vi kunne spise på campus. Denne helgen brukte vi til å bli kjent i
nærområdet. Vi tilbragte en nydelig dag på beijing zoo og ble godt kjent med butikker, spisesteder og
en grei oversikt over plassen slik at vi hadde en viss retningsans i området. Vi fikk også en forsmak på
hvor vanskelig det ville bli å kommunisere med kinesere da praktisk talt ingen kunne snakke engelsk,
i alle fall ikke nok til å kommunisere noe mer enn med stikkord og tegnspråk.
Når helgen var over så startet uken med skoleprosjekter. Jeg hadde fått en plass på slutten av et
seminar i et spennende kurs som omhandlet mekaniske overføringsmetoder. Dette var noe jeg ikke
hadde lært noe om på samme måte tidligere. Vi ble delt inn i grupper på 2 og jeg kom på gruppe med
en annen utenlandsk student som kunne engelsk og grunnleggende kinesisk. Her fikk jeg en smak av
hvor mye informasjon som blir tapt i oversettelsen. Når man i tillegg ikke har den samme bakgrunn i
fagene og man bruker forskjellig programvare til å designe de mekaniske komponentene så er det
ikke lett å oppfylle kravene som blir satt til oppgaven. Men vi klarte å konstruere et konsept for et
treningsapparat, designe en 3d modell og følge strukturen de ønsket for arbeidsprosessen.

Studentene her sitter på klasserommet og jobber med skolearbeid fra kl 8 til 12, så tar de lunsj i to
timer før de jobber fra 14 til 18 under oppsyn fra lærer eller studentassistent, mange av studentene
kommer i tillegg tilbake på kvelden for å jobbe mer med prosjektet. Jeg tar med meg masse
erfaringer videre fra dette prosjektet. Læreren vi hadde i dette faget var inspirerende og faglig dyktig.
Hun forsto våre utfordringer og var behjelpelig med å tilpasse prosjektet til oss.
I løpet av denne første uken i beijing ble det bestemt at vi skulle reise med tog til en mindre by som
heter weihai den neste uken til et annet campus som tilhørte det samme universitetet.

Del 2: Reisen og oppholdet i weihai.
For å komme oss til Weihai skulle vi ta natttoget. Dette var en 14 timers togtur med sovekupe. Dvs
vognen var fylt opp med køyesenger i 3 etasjer hvor alle passasjerene på vognen sov i samme vogn.
Det var en overraskende behagelig reise og vi våknet alle uthvilte opp neste morgen og var klare for
vårt besøk til Weihai. Når vi ankom Weihai stasjon ble vi tatt imot som VIP gjester av tre studenter og
en lærer fra universitetet. Det var tydelig at vi nå befant oss på et sted hvor de ikke var vant med å se
utlendinger for det var mange som stirret, pekte og tok bilder av oss.

VIP behandlingen fortsatte hele denne uken hvor vi ble tatt med på nydelige og spennende utflukter
på hellige templer, museer og en masse historier om den rike og lange kulturen de har i kina. Vi
spiste utallige lokale spennende matretter og fikk gleden av å bli kjent med noen entusiastiske
kinesiske studenter og en klasse med afrikanske utvekslingsstudenter som lærte kinesisk på
universitetet og skulle begynne på jernbane ingeniørstudiene neste semester. Her fikk vi i tillegg en
grunnleggende innføring i kalligrafi og et kurs i tai-chi av en kinesisk mester.

Reisen fra Weihai tilbake til Beijing gjorde vi i 300 km\t med hurtigtog. Når vi var tilbake i Beijing så
skulle vi innlosjeres på studenthybler på universitetet. Det var noe dårligere standard der enn det vi
var vant med fra tidligere på hotellet og i Weihai hvor universitetet var nesten nytt men etter noen
runder med vaskekosten og en boks med insektspray så ble det helt ok. De kinesiske studentene
bodde på 6 manns rom med køyer og de rommene vi fikk var nesten på samme størrelse men med 2
senger. Den påfølgende uken blir da del 3 i reisen.

Del 3: Bedrift besøk i Beijing og nærområdet.
Denne uke skulle vi være med en klasse som skulle på 5 bedriftsbesøk og et museum. Uken startet
med et bedrift besøk til en produsent av elektroniske kretskort som produserer elektronikken til bl.a.
smarttelefoner og lignende. Denne produksjonen var i stor grad automatisert men det var fortsatt
veldig mange ansatte der som kontrollerte og assisterte robotene. I tillegg var det en del operasjoner
som ble gjort manuelt. Da alle foredragene og informasjonen for øvrig ble gitt på kinesisk var det ikke
så enkelt å få med seg det som ble fortalt men takket være en engelsktalende student som ga oss
små referater underveis fikk vi en liten forståelse for hva som ble fortalt. Etter bedriftsbesøket gikk vi
ut og spiste på en lokal restaurant med de andre studentene etterfulgt av en underholdende
karaokeaften. Der fikk vi oppleve at karaoke er noe de elsker og har brukt mange timer på og når vi
prøvde å imponere med en norsk trio av «what does the fox say» så mistenker jeg at applausen var
mest for å være høflig. Dag to skulle vi til en produsent av cnc maskiner men pga. kraftig regnvær
med påfølgende strømbrudd og oversvømmelse måtte vi bli på hotellet noen timer før vi reiste
tilbake til universitet. Det var tydelig at infrastrukturen ikke var bygd for slike regnmasser til tross for
at det visstnok skjer flere ganger i året.
Dag 3 var vi først på omvisning i hos en bedrift i Beijing som produserer vindmøller. Denne bedriften
hadde bygd seg et eget universitet for å utdanne egne ledere til bedriften. Her fikk vi se en diger
produksjonslinje hvor de hadde stort fokus på ha en kontinuerlig forbedring og forenkling av
produksjonsprosessen. Både for å gjøre produksjonen mer effektiv men også for å gjøre
arbeidsoperasjonene mer behagelig for arbeiderne. Forholdene i denne fabrikken lignet på
forholdene i en ryddig norsk fabrikk. Neste stopp var hos en produsent av skjermer. De produserte
skjermer for alt fra medisinsk utstyr til mobiltelefoner og tv’er. Produksjonen på denne fabrikken var
helautomatisert. Det fantes ingen arbeidere inne på produksjonslokalene. De satt utenfor og fulgte
prosessen på kontrollrommet.

Felles for bedriftene vi besøkte er fokus på å bli mer miljøvennlig og forbedre og effektivisere
produksjonen. En annen ting de hadde til felles er at arbeiderne bor på området som tilhører
bedriftene. De er små samfunn med parker, idrettsanlegg og butikker. Jeg fikk inntrykk av at dette er
normal praksis i Kina.

Del 4: Turister i Beijing.
Resten av tiden vi hadde i Beijing hadde vi til fri disposisjon for å kunne se på severdigheter og bli
kjent med litt av den rike kulturen de har å by på. Vi brukte dagene på å gå på den kinesiske muren,
besøke den forbudte by , handle på silkemarkedet og besøke en rekke templer og idylliske parker i
nærområdet.

Oppsummering
Et inntrykk jeg sitter igjen med etter jeg har sett hvordan de arbeider, samspiller og hva de sier er at
mange gjør sin jobb med glede samme hva slags jobb de gjør, de tilhører et fellesskap og de forstår at
de alle er like viktig for at fellesskapet skal fungere.
Utdanningen er som en konkurranse for dem og de legger ned mye mer tid i studiene enn vi gjør her i
Norge. De har utrolig mange å konkurrere med fordi de er så mange så de må gjøre en god jobb hvis
de skal ha noen mulighet for å skille seg ut fra mengden.
Jeg så tydelige at de har stort fokus på å gå over til miljøvennlige energikilder i kina.
Vindmøllefabrikken hadde solceller som sto for 30% av energibehovet. Det var en enorm utbygning
av vindmølleparker i Weihai. Mesteparten av motorsykler og mopeder var bygd om til elektrisk
motor og det var en god del elektriske biler på veiene.
Lærerne jeg fikk gleden av å bli litt kjent med i kina er fantastiske. Jeg forsto bare det lille de sa på
engelsk men måten de kommuniserte med elevene og underviste på viste at de brenner for fagene
de underviser. De virket engasjert og inspirerende, de brukte masse humor i undervisning og i
kommunikasjonen til studentene og det var lav terskel for studentene til å snakke med lærerne.

Summary
An impression I'm left with after I've seen how they work, interact and what they say is that many
are doing their job with pleasure regardless of the job they do, they belong to a community and they
understand that they are all equally important for the community should work.
Education is like a competition for them and they spend much more time in the studies than we do
here in Norway. They have incredible many to compete because they are so many, so they have to
do a good job if they have any opportunity to stand out from the crowd.
It is clear that they focus heavily on switching to environmentally friendly energy sources in China.
The wind turbine plant had solar cells which accounted for 30% of the energy demand. There was a
huge expansion of wind farms in Weihai. Most motorcycles and mopeds were converted to electric
motors and there were a lot of electric cars on the roads.
The teachers I had the pleasure of getting a little acquainted with in China are amazing. I only
understood the little they said in English but the way they communicated with the students and
taught them showed that they burn for the subjects they teach. They seemed engaged and inspiring,
they used a lot of humor in teaching and in the communication to the students and there was a low
threshold for the students to talk openly to the teachers.

