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VIDEN
Af Sofie Emilie  
Han Schlaikier
18 år, 3. g –  
Paderup Gymnasium 

RANDERS: At få  muligheden 
for som 18-årig at komme 
til Kina og bo hos en kine-
sisk værtsfamilie synes jeg 
selv er en kæmpe stor lærerig 
og  ufatteligt spændende op-
levelse i en ung alder. En alder, 
hvor indtryk sætter et helt spe-
cielt præg på én. 

Allerede efter tre dage i  Kina 
var mange af os enige om, at vi 
nu havde nok at fortælle, når vi 
kom hjem til Danmark. 

Jeg tror aldrig, jeg har ople-
vet så meget på så kort tid. 

Forventninger  
og fordomme
Vi havde alle hver vores for-
ventning til Kina, og de min-
dede ret meget om hinanden. 
Vi forventede mange menne-
sker, forurening, skyskrabere 
og alt for meget ris, nudler og 
te. Vi fandt da også ud af, at det 
ikke kun var fordomme, men 
realitet. 

Menneskemængden var 
enorm, ris og nudler var der 
både til morgenmad, frokost 
og aftensmad, skyskrabere 
fyldte det meste af Shanghai, 
og te fik man heller ikke for 
lidt af hos værtsfamilierne.

Udover bekræftelse af visse 
fordomme og forventninger 
fik vi også en masse indtryk, 
som vi nok ikke havde for-
ventet ville være så ekstreme. 

Det, jeg bed mest mærke i, 
var den ekstremt store kultur-
forskel, der egentlig er, for ek-
sempel hvad angår skole-
systemet.

13 timers skoledag
Tilgangen til at studere og gå i 
skole er helt anderledes, end vi 
kender den fra Danmark.

Jeg boede hos Su Yutong, 
som er 15 år gammel og 
går på sit næstsidste år på 
 Changzhou Senior High 

School. Hun møder kl. 07.00 
og får normalt fri kl. 17.45, hvis 
ikke hun skal til for skellige 
tests efter skole, som hun for 
eksempel skulle to af de tre da-
ge, jeg boede hos hende. De to 
dage fik hun først fri kl. 20.00 
og havde altså en 13 timers 
skoledag. 

Jeg selv får senest fri fra 
 skole 15.30 og møder 08.30. 
Det synes jeg personligt er 
en ret hård dag. Jeg er fuld-
stændig smadret, når jeg kom-
mer hjem og bruger tit min fri-
tid på at sove et par timer. 

Nu føler jeg dog slet ikke, at 
jeg har noget at være ked af, ef-
ter at have set Su Yutong være 
helt tappet for energi, når hun 
så kom hjem 20.30 og skul-
le lave lektier med det sam-
me, indtil hun skulle i seng kl. 
23.30. 

Su Yutong var tit und-
skyldende over, at hun ikke 
havde mere tid til at være sam-
men med mig. Jeg ved dog, at 
hvis hun havde besøgt mig i 

Danmark i tre dage, så havde 
jeg haft masser af tid til at til-
bringe med hende, da mæng-
den af fritid er meget større i 
Danmark end i Kina for stu-
derende. 

Ingen tid til religion
Et af mine mange spørgsmål 
til Su Yutong var, om hun var 
religiøs. 

Jeg fortalte hende først om 
Danmark i forhold til religi-
on og historie, hvad største-
delen var, og hvad jeg selv tro-
ede på. Su Yutong svarede, at 
hun troede på videnskaben, 
og at hun faktisk ikke kendte 
nogen, som var religiøse. Hun 
var sikker på, at de fleste kine-
sere troede på videnskaben. 

Jeg spurgte hende, hvorfor 
hun troede, at der var så man-
ge ikke-religiøse i Kina. Su 
Yutong svarede ordret: 

»Jeg tror, det er fordi, folk 
ikke har tid til at udøve en re-
ligion, derfor er det nemmere 
ikke at have nogen. Den ene-

ste dag, hvor de fleste kinesere 
har fri, er søndag, og den fridag 
har vi behov for til andre prak-
tiske ting.« 

Det var meget bemærkelses-
værdigt. 

Su Yutong fortalte mig og-
så, at de ikke har religion som 
fag i skolen, så hun vidste ikke 
selv ret meget om religioner og 
syntes derfor heller ikke, hun 
kunne tage stilling til spørgs-
målet om, hvad hun tror på. 

Et lukket land
En anden ting er, at kineser-
ne for eksempel ikke har ad-
gang til diverse sociale medi-
er såsom Facebook, Youtube, 
Instagram, Snapchat og så vi-
dere. De har til gengæld deres 
egne alternativer, som kun ki-
neserne har adgang til. De har 
endda deres eget alternativ til 
Wikipedia og Google. 

Dette gør Kina til et meget 
lukket land sammen lignet 
med Danmark, hvor alle dis-
se internetsider og sociale 
medier bliver brugt ihærdigt 
af mange. 

Sundt sammenstød
Det er klart i Kina, at jeg har 
oplevet det største kultur-
sammenstød nogensinde. 
Det var en yderst spændende 
rejse, og jeg sorterer stadig i al-
le de indtryk, jeg fik på rejsen, 
selvom det nu er over to uger 
siden, jeg kom hjem. 

Jeg synes, kultursammen-
stødet var sundt for mig og for 
os som danskere at opleve.

Kineserne er de mest gæst-
frie mennesker, jeg nogen-
sinde har mødt. Danskerne 
kan lære så meget af kineser-
ne på det punkt, men jeg må 
indrømme, at som studerende 
i Danmark er jeg taknemme-
lig for det skolesystem, vi har. 

Selvom trangen til rugbrød 
med leverpostej allerede kom 
efter tre dage i Kina, så kan jeg 
kun anbefale at se Kina, da det 
klart har været mit livs stør-
ste oplevelse set fra et rejse-
perspektiv. 

Paderup besøger 
 kinesisk partnerskole
Tre dage hjemme hos en kinesisk familie giver gymnasieelever fra 
 Paderup lejlighed til at mærke den kinesiske kultur og hverdag på 
egen krop. Det gør indtryk og sætter de danske rutiner i perspektiv. 
 Sofie, som har kinesisk på tredje år, fortæller her om studieturen, som 
 lærte hende, at kinesisk kultur er langt mere end ris, te og nudler.

I efterårsferien havde Paderup Gymnasium sin anden 
 studietur med destinationen Shanghai og Changzhou. 

Foto: Paderup Gymnasium

 {  Paderup Gymnasium underskrev i 2011 sin første kontrakt 
med det kinesiske partnergymnasium Changzhou Senior High 
School. 

 {Gymnasiet ligger cirka 180 km fra Shanghai og ligger derfor 
ideelt i forhold til international flytransport fra Danmark til 
Kina. 

 {Gymnasiet har over 2500 elever og har i september 2015 
netop åbnet en lillesøsterskole med samme antal elever. 

 {I efterårsferien havde Paderup Gymnasium sin anden 
studietur med destinationen Shanghai og Changzhou. 

 {Med på  studieturen var en stor gruppe elever med kinesisk 
som A-niveau-valgfag, kinesisklærerne Anders Pedersen og       
Anja Krægpøth samt vicerektor Morten Caspersen.

 {Siden begyndelsen af samarbejdet har flere delegationer 
fra den kinesiske millionby Changzhou besøgt Paderup      
Gymnasium. 

 {De var meget begejstrede for det danske gymnasiums 
faciliteter og kreative rum, som i deres øjne er meget moderne.

 {Der er allerede planer om endnu et besøg fra det kinesiske 
gymnasium.
 

 ≤FAKTA

PADERUP GYMNASIUM OG   
CHANGZHOU SENIOR HIGH SCHOOL

Det er ikke kun geografisk, at der er langt fra Kina til  Danmark, også 
 kulturelt er kinesere og danskere ufatteligt langt fra hinanden. 
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 {Viden i Randers Amtsavis hver fredag er skrevet af et panel 
af kommunikationsansvarlige på ungdoms- og videregående 
uddannelser med mere i Randers.

Panelet består af:

 {Annemarie Stoltenborg, Paderup Gymnasium

 {Linda Handrup, Randers HF & VUC

 {Christina Oehlenschläger, Lise Bitsch Holm og Casper 
Bangsgaard Rask, Randers Statsskole

 {Lone Vestergaard Andersen og Hanne Duus, Via University 
College

 {Flemming Jeberg, Tradium

 {Anne-Mette Gyldenløv, Erhvervsakademi Dania

 {Kirsten Vestergaard, Regionshospitalet Randers

 {Ole Eeg, Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers

 {Trine Puggaard, Randers Social- og Sundhedsskole
.
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VIDEN I RANDERS AMTSAVIS

VIDEN
Af Sofie Emilie  
Han Schlaikier
18 år, 3. g –  
Paderup Gymnasium 

RANDERS: Geografisk er der 
ret langt fra Kina til  Danmark, 
hele 11 timer tager det at fly-
ve fra Kastrup direkte til 
 Shanghai, men ud over geo-
grafien fandt jeg også ud af, 
at vores kulturer er ufatteligt 
langt fra hinanden. 

Jeg tænker på Kinas be-
folkning, og hvordan de age-
rer i deres offentlige rum, for 
det er noget, man skal opleve 

- ikke bare læse eller lære om 
i skolen. 

Private danskere
Vi som danskere, synes jeg 
selv, er ret private. 

Hvis vi går ind i en bus, og 
der er pladser, hvor der ikke 
sidder nogen, så vil vi næsten 
altid vælge den plads i stedet 
for at sidde ved siden af en, vi 
ikke kender. 

Nogle gange kan vi endda 
vælge at stå op, hvis alternati-
vet er, at vi skal sidde ved siden 
af en, vi ikke kender. 

Vi går typisk ikke ind i en 
elevator, hvis vi kan se, at man 
skal stå klinet op ad hinanden, 

og at vores personlige rum vil 
være ikke-eksisterende. 

Vi virker nogle gange måske 
lidt bange for hinanden. 

Plads til flere
Dette er dog slet ikke situatio-
nen for kineserne. 

Når man tager elevator i 
 Kina, er der typisk plads til 
fem mere, end man som dan-
sker synes, der egentlig er. 

Det skal man lige vænne 
sig til. 

Kineserne viser ingen frygt 
for andre mennesker, og det 
personlige rum er slet ikke en 
prioritering for kineserne. 

Altid plads til fem til
Den kinesiske befolknings ageren i det offentlige rum er  noget, 
man skal opleve - ikke bare læse eller lære om i skolen. 

Foto:  
Paderup Gymnasium
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