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Forord

Kompetencebaseret læring på arbejdspladsen (KBL-projektet) er et samarbejdspro-
jekt mellem en række private virksomheder og erhvervsuddannelsesinstitutioner i
Danmark. 

Projektets omdrejningspunkt har været udvikling af fleksible IKT-baserede lærings-
forløb for voksne. Læringsforløb, der tager udgangspunkt i en vurdering af eksiste-
rende kompetencer hos den enkelte og kompetencebehovene i den enkelte virk-
somhed. Forståelses- og udviklingsrammen i projektet er således kompetenceudvik-
ling og nye fleksible læringsformer med fokus på de nye IKT-muligheder.
Yderligere om projektet kan læses på www.competence.dk.

Til studier af og udvikling
af nye modeller for fjern-
undervisning har projektet
undersøgt og søgt samar-
bejde med udenlandske
leverandører af og institu-
tioner indenfor fjernunder-
visning i USA, EU, Asien og
Australien.
Yderligere om de interna-
tionale erfaringer kan
læses på www.fju.dk.

I Asien blev Kina valgt, fordi det qua sin størrelse og bemærkelsesværdige vækst de
senere år ventes at være verdens største økonomi inden år 2010.
Fra officiel dansk side har Statsministeren i maj 2000 været i spidsen for en større
diplomatisk delegation og erhvervsdelegation, der sammen med kineserne festlig-
holdt 50-året for den danske anerkendelse af folkerepublikken Kina. 
Kina blev besøgt i marts 2000 af KBL-projektet med deltagelse af IT-Chef Peter
Drescher, Kolding tekniske Skole, lektor Henrik Helms, DEL-Syd, samt direktør Jens-

Jørgen Pedersen, tbc-Con-
sult. Inge Abrahamsen var
sekretær for gruppen, og
Inge har dels fungeret som
tolk og dels skrevet nærvæ-
rende rapport, herunder
sammenfattet surveys i de
kinesiske materialer fra
turen. 
Turen var arrangeret af tbc-
Consults lokale konsulent i
Beijing.

— tiltagende trafik og eksplosiv vækst følges ad i Beijing —

— budget-taxa holdeplads —
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Kina har gjort sig bemær-
ket ved en enorm stigning i
antallet af Internet-bruge-
re. Ved udgangen af 1998
var der 2,1 mill. brugere, i
slutningen af 1999 havde
8,9 mill. kinesere adgang til
Internettet og allerede i 1.
kvartal 2000 er tallet for-
doblet. Den kinesiske rege-
ring støtter udviklingen.
Således er for nyligt etable-
ret et nyt IT-ministerium,

Ministry of Information Industry, ved sammenlægningen af Ministry of Electronic
Industry og Ministry of Post and Telecommunications. Selvom Kina er et u-land, er
det også et stort land med potentiale og vilje til at satse stærkt på ny teknologi og
igangsætte en udvikling, som måske kan undgå nogle af de børnesygdomme og
begrænsninger, de »gamle« IT-økonomier må leve med og udvikle sig ud af.

Vi besøgte Undervisnings-
ministeriet og China Natio-
nal Institute for Educatio-
nal Research, for at få ind-
blik i kinesiske problemer
og projekter indenfor
fjernundervisning, voksen-
uddannelse og erhvervspæ-
dagogiske uddannelser. Vi
besøgte de hovedansvarli-
ge for de erhvervsfaglige
uddannelser, der sorterer
under Ministeriet for Arbej-
de og Social Sikkerhed (det
kinesiske arbejdsministerium).

Vi besøgte fire undervis-
ningsinstitutioner. Vocatio-
nal and Technical Teacher’s
College of Beijing Union
University og Tianjin Voca-
tional Technical Teacher’s
College, varetager begge
uddannelse af lærere til
erhvervsfaglige uddan-
nelser, og Beijing Institute
of Economic Management
og Beijing University of

— computerklasse med 40 elever —

— Tsinghua University, Beijing —

— direktør Li Haining viser frem på China Labour College,  Beijing —
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Post and Telecommunica-
tions og det dertil knyttede
Distance Learning College
kunne være interessante
kontakter i forbindelse
med IKT-baseret fjern-
undervisning. 

Rapporten her introducerer
Kina og det kinesiske
uddannelsessystem, samt
beskriver i hvert sit kapitel
de forskellige besøg.

Ture ud i landsbyer i Beijings landlige yderkommuner og uformelle visitter i et par
underskoler, gav et lille indblik i de meget forskellige forhold der hersker på for-
skellige skoler. Der er nøgleskoler, der adskiller sig fra de almindelige skoler ved at
have bedre kvalificerede lærere og bedre materielle forhold. De tjener som eksperi-
mental- og modelskoler for reformforsøg, men de bedre forhold giver også elever-
ne bedre chancer i adgangseksaminer til prestigeskoler op igennem uddannelsessy-
stemet. Skoler og lærere evalueres løbende efter hvorledes eleverne klarer sig i
eksaminer, og også det danner grundlag for tildeling af ressourcer – og der betales
skolepenge. Kort sagt: det var ikke modelskolerne, vi så på landet.. 

Vi ankom til Beijing på
dagen for den danske
»Business Associations« årli-
ge forårsbal, og selv i smo-
king og nypudsede sko kan
man snakke om erfaringer
og problemer med voksen-
og erhvervsuddannelse. 
En ofte hørt beklagelse
blandt danske udsendte i
Kina er, at når den rigtig
gode kinesiske tekniker har
været på kursus for at lære

lidt om ledelse, så vil han ikke længere have hænderne på maskineriet. Vi tog det
problem op i forbindelse med flere af samtalerne med de kinesiske institutioner, og
svaret var altid: det handler om status.

I Beijing mødes trænere og human resources-ansatte i – hovedsagelig – udenland-
ske eller delvist udenlandske firmaer en aften om måneden i Beijing Trainers’ Net-
work med repræsentanter fra professionelle træningsfirmaer. Aftenens program
gav indtryk af, at der er langt fra personaleudviklingsafdelingerne i Kina til viden
om, hvad der rører sig på det voksenpædagogiske område i Europa.

— økonomistuderende på Beijing Institute of Economic Management —

— der e r f o rtsat mange cykler i Kina —
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Lidt om Kina

I løbet af Folkerepublikkens 50-årige eksi-
stens har det fattige landbrugsland udviklet
sig til en industrialiseret nation med velfor-
delte vækstrater blandt de højeste i verden. 

Da Kinas Kommunistparti vandt magten i lan-
det i oktober 1949, indledtes nationalisering
af storindustrien, og kooperativisering af
håndværk og handel i byerne og af land-
brugsjorden. Økonomien blev baseret på
planlægning, men plansystemet var hverken
så omfattende eller så stift som det sovjetis-
ke. 
KKP fik hurtigt opbygget en kommandolinie
fra Centralkomiteen i Beijing ud til de mind-
ste landsbyer og fabrikker. Al kommunikation
var monopoliseret af partiet. Befolkningens
mobilitet var meget begrænset, blandt andet
gennem hjemstedsregistrerings-systemet
(hukou), som eksisterer endnu, og ratione-
ring af basisfødevarer, hvilken blev gradvist
afskaffet igennem 1980’erne. Hukou-systemet betyder, at man normalt ikke kan
flytte til de større byer, heller ikke hvis man skaffer sig arbejde der.

I de første 30 år under
maoistisk styre, var politik-
ken baseret på ideologi og
massekampagner, som skul-
le udslette de forløbne
2000 års »feudale« kultur
og værdier, sikre interna-
tional uafhængighed og –
meget hurtigt - indhente
vesten økonomisk. Masse-
kampagnerne førte til
excesser som det Store
spring Fremad, hvor begej-

stringen over kollektiviseringens eksplosive indflydelse på produktionens vækst ikke
havde bund i virkeligheden og kom til at betyde hungerkatastrofe; eller Kulturre-
volutionen, hvor resultatet af en splittet ledelse og »tilladelsen til at gøre oprør«
førte til næsten borgerkrigslignende tilstande lokalt: forskellige grupper – forsmåe-
de partikadrer, underpriviligerede unge og så videre – brugte situationen til at
bekæmpe magthavere på alle niveauer og i alle samfundsinstitutioner.

— på markbesøg – 1td-land på 
30 års dyrkningskontrakt —

— landsbyskole 50 km fra Beijing —
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En af den nye stats væsent-
lige opgaver havde været
at uddanne de 80% af
befolkningen, der boede
på landet, og sidst i
1970’erne kom over 90% af
børnene i underskole og
halvdelen i mellemskole.
Men fordi Kulturrevolutio-
nen i stort omfang havde
udfoldet sig i relation til
uddannelsesinstitutionerne,
var kun 1 % af de 20-24
årige igang med videregå-
ende uddannelse, og 44% af den voksne befolkning var analfabeter.
Efter 1978 har kineserne gjort op med den maoistiske politik, og har under beteg-
nelser som modernisering og socialistisk markedsøkonomi gennemført gradvise
reformer. De statslige industrier er blevet bevaret, men de skal i stigende omfang
være rentable på almindelige markedsvilkår. Det indebærer decentralisering af de
enkelte virksomheder, og dermed deregulering, hvor staten kun regulerer indenfor
brede rammer. Der er åbnet for forskellige former for ejendomsret. 
Selvom en egentlig demokratisering af det politiske system synes at have lange
udsigter, er der efterhånden større politisk deltagelse på lavere niveauer. Kina har
stadig et et-partisystem, men også et system præget af forhandling og konsultation
mellem mange former for fragmenterede indflydelsescentre, og centralregeringen
og partiet har ikke nær så meget kontrol over landet som almindeligt antaget.

Der er åbnet til omverde-
nen. Kina er verdens tien-
destørste handelsnation og
har de næststørste valuta-
reserver. Verdensbanken
laver noget af sit bedste
arbejde i Kina, blandt
andet indenfor området
teknologi og uddannelse.
Tianjin Vocational Technical
Teachers’ College, som vi
besøgte, er et eksempel. 

En meget stor del af landets øverste ledelse er ingeniører, og Kina satser kraftigt på
udvikling af teknologi og videnskab.

Industrien står nu for cirka halvdelen af bruttonationalproduktet, servicesektoren
for en trediedel. Ikke-statslige virksomheder på landet fremstiller 40% af industri-
produktionen. Staten har ikke rigtig interesseret sig for at investere i landbrugets
udvikling. Der er en ret stor indkomstkløft mellem land og by, men kun 8% af
Kinas befolkning lever under fattigdomsgrænsen. 

— den lærende organisation på Founder Corporation 
udvikler teknologi af  høj kvalitet —

— samarbejde under udvikling —
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Officielt er Kinas arbejds-
løshed i byerne på lige over
tre procent. Reelt er den
måske oppe på omkring 10
procent, hvis man medreg-
ner dem, der formelt stadig
er ansatte i statsvirksomhe-
der, men reelt er ledige,
fordi reformerne har gjort
dem overflødige. (Staten
beskæftiger hver syvende i
arbejdsstyrken). Op til 30 %
af arbejdsstyrken på landet
er u- eller underbeskæftiget.
Efter mange år med stærk økonomisk vækst er det gået lidt langsommere de sene-
ste par år, og man står nu i en situation med industriel overkapacitet og forbruger-
efterspørgsel, der er præget af usikkerhed på det sociale område: arbejdsløshed;
velfærd, nu hvor man ikke længere er livstidsansat og hvor velfærd ikke længere er
virksomhedernes ansvar; boligsituation, fordi boligen heller ikke længere nødven-
digvis anvises af arbejdsstedet, som den blev det før reformerne. 

I første omgang gav reformerne nye indbringende beskæftigelsesmuligheder, der
umiddelbart gav et fald i skolesøgningen, men i 1986 kom lov om 9 års tvungen
skolegang, og regeringens plan er, at 10 % af år 2000-årgangen skal fortsætte på
videregående uddannelse. Alt i alt er befolkningens uddannelsesniveau nu hævet
så meget, at det i sig selv er en selvstændig kilde til videre vækst.
Introduktion til det kinesiske uddannelsessystem

4-5 år universitet: master- eller doktorgrad
2-3 år college eller 

junior college / teknisk skole
3 år højere mellemskole: almen / 

erhvervsfaglig / 
landbrugsfaglig / 
fagarbejderskole (virksomhedsdrevet)

3 år lavere mellemskole
6 år underskole

Efter underskolen følger lavere mellemskole – i hvert fald i byerne. Dernæst højere
mellemskole, som enten kan tages som almen, erhvervsfaglig eller – på landet –
landbrugsfaglig højere mellemskole. Alternativt kan eleven komme på fagarbejder-
skole eller forlade skolesystemet. Adgangen til de forskellige uddannelser på højere
mellemskoleniveau reguleres gennem eksaminer. Hvert år kommer hver femte fra
underskolen, seks ud af ti fra lavere mellemskole og fire ud af fem fra højere
mellemskole ud på arbejdsmarkedet uden faglig uddannelse.

— Peking Universitet ejer Founder R & D Center, der udvikler
s o f t w a re til det nye frie marked —
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Fagarbejderskolerne træner faglærte arbejdere.
Skolerne er tilknyttet statslige industrivirksomhe-
der, især i sværindustrien hvor virksomhederne er
store, og uddanner lokomotivførere, svejsere, kok-
ke og lignende, hovedsagelig i snævre tekniske
specialer og til virksomhedernes eget brug. Op til
en fjerdedel af årets nyansatte arbejdere er uddan-
net her. Fagarbejderskoler hører administrativt
under Arbejdsministeriet, og er desuden underord-
net de industrielle ministerier, for eksempel Minis-
teriet for Letindustri. Tidligere fastlagde staten pla-
ner for, hvor mange virksomhederne skulle ansæt-
te, og dermed også for optagelsen på fagarbejder-
skoler, men nu afhænger det af virksomhedens
økonomiske resultater. Mange statsejede virksom-
heder er økonomisk klemte og har en stor over-

skudsarbejdskraft, og ønsker derfor at uddanne nye elever. Godt halvdelen af fag-
arbejderskolesystemet financieres af virksomheder, mens Arbejdsministeriet står for
ca. 40%. Resten dækkes gennem skolernes egen produktion.

De erhvervsfaglige mellemskoler uddanner børnehavelærere, bogholdere, og sund-
hedspersonale, eller industriarbejdere, og overlapper her fagarbejderskolerne. For
håndværk som skrædderfaget eller TV-reparatør erstatter de mindre formaliserede
lærlingeuddannelser. Skolerne kan også uddanne indenfor byggefag, hvor arbejds-
styrken traditionelt ikke har haft uddannelse, eller de har etableret nye uddannel-
ser indenfor EDB. 
Den praktiske træning kan
være problematisk, også
selvom skolerne har egne
fabrikker eller værksteder,
fordi disse skal give en ind-
tægt og rigtige arbejdere er
mere effektive end praktik-
elever. (Ikke sjældent er
arbejderne tidligere elever,
der ikke har kunnet finde
anden beskæftigelse). De
erhvervsfaglige mellemskoler
er administrativt en del af
det almene skolesystem, alt-
så underlagt Undervisningsministeriet og administreres af de lokale undervisnings-
myndigheder, men nogle af dem er samtidig underordnet virksomheder eller fag-
ministerier, som bidrager til financieringen, tilfører lærere og instruktører og giver
mulighed for praktik.
Tekniske skoler er for eksempel lærerseminarier, der uddanner underskolelærere,
og som optager omkring en trediedel af denne skoletypes elever.
Læreruddannelsen til mellemskolerne er en tre- eller fireårig college-uddannelse.

— sproglab. på Labor College —

— software udvikl ing er et blomstrende forretningsområde for
Founder Corporation —
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Beijing Institute of Economic Management

Beijing Institute of Econo-
mic Management (BIEM) er
en voksen- og efteruddan-
nelsesinstitution under Bei-
jings lokalregering, og god-
kendt af det kinesiske
Undervisningsministerium
til at udbyde kurser til lede-
re for vigtige statsvirksom-
heder fra hele landet, for
store og mellemstore virk-
somheder i Beijing-områ-
det, og for partikadrer og
offentligt ansatte ledere og

mellemledere. Herudover udbyder BIEM kurser, der giver akademiske kvalifikatio-
ner. Instituttet er blevet udpeget som model for voksenundervisning og ledelses-
træning af både Beijings by-regering og Undervisningsministeriet. 
Instituttet er grundlagt i 1979, men ligger i ret nye bygninger i et nyt »kultur- og
uddannelseskvarter« i den nord-østlige del af Beijing, hvor de kan have 1600 kursis-
ter boende. Instituttet har to filialer (erhvervsfaglige colleges) med mere end 1000
kursister tilknyttet, en i Beijings centrum og en i en af Beijings landlige yderkom-
muner. Desuden samarbejder BIEM med de 10 landkommuner i Beijing-området og
med virksomheder fra mange industrier om korrespondanceundervisning, for nogle
om korte kurser, for andre om akademiske kurser. Korrespondance-kurser kan være
på college eller universitetsniveau. Årligt undervises over 8000 topledere. 

BIEM har to forskningsafdelinger, der beskæftiger sig med: 
• social udvikling
• virksomhedsadministration

og fem institutter for: 
• Virksomhedsledelse
• Finans og regnskab 
• Økonomi og handel
• Information management
• Udenlandske sprog

I fællesskab med en japansk partner, har BIEM en sprogkursus-afdeling for både
kinesere og udlændinge. Der undervises i japansk og i engelsk, for eksempel for
kinesiske sygeplejersker, der skal sendes til Singapore for at arbejde. BIEMs sprogaf-
deling har kinesisk-kurser for udlændinge, blandt andet en speciel aftale med det
amerikanske militær.

— delegationsbesøg, marts 2000; foran int. dept. BIEM, Beijing —
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Instituttet har opbygget internationale relationer siden begyndelsen af 1980’erne,
og har partnere i ca. 20 lande, hvilket blandt andet udnyttes til at uddanne de
kinesiske virksomhedsledere og embedsmænd i »the ways of the world«, eller til at
udbyde kurser for udenlandske ledere, der vil lave forretninger i Kina.

Et par stykker af os havde
allerede besøgt BIEM for et
år siden, og instituttets
Foreign Affairs Office’s
bestyrer Zuo modtog os
sammen med vice-rektor
Zhou.

Instituttet er netop i færd
med at planlægge deres
elektroniske netværk, har
nyt udstyr og siden sidste år
undervisningsnetværk, og
vil gerne fremme kvaliteten af instituttets træning og prestige. De har ikke erfaring
med computerbaseret fjernundervisning, og angav som årsag, at folk endnu ikke i
tilstrækkeligt omfang har adgang til computere. (Knap 9 mill. ud af de 1,2 mia.
kinesere har adgang til Internettet med udgangen af 1999, og adgangen er kon-
centreret hos specielle grupper. En studerende ved Shanghai Jiaotong University

fortæller: »We have four
computers in our six-person
dorm, and half of our daily
topic has to do with Inter-
net«. På den anden side:
hvis familien har råd til at
universitetsuddanne afkom-
met, betyder det måske
ikke så meget med en com-
puter oveni, så fremtiden vil
formentlig byde på en
rivende udvikling her). 

Vi fik forevist deres computer-undervisningslokale – novell og windows 98 – og fik
at vide, at de netop er begyndt at forbinde deres bygninger. Vi talte om, hvorvidt
PC-undervisning i Kina bør være på kinesisk eller på engelsk, og om hvad vi hørte
hos Beijing Trainers’ Network, nemlig at de internationale træningsfirmaer kan
tage dobbelt så meget for EDB-kurserne som de kinesiske.

Vi blev enige med vice-rektor Zhou om at holde kontakten ved lige gennem tætte
samarbejdsrelationer og gerne et fælles udviklingsselskab.

— direktør BIEM & direktør tbc-Consult —

— China-Europe IT Training Company drøftes i detaljer —
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China National Institute for 
Educational Research

CNIER har 285 fuldtidsansatte forskere indenfor hele området fra forskole til vok-
senuddannelse. Tidligere havde instituttet en afdeling for erhvervspædagogisk
forskning, men den er nu udskilt og er blevet en del af et specialiseret erhvervspæ-
dagogisk forskningsinstitut under Undervisningsministeriet.

Som rådgiver for Undervis-
ningsministeriet har CNIER
indflydelse på formulering-
en af den nationale under-
visningspolitik, og institut-
tet arbejder i tæt partner-
skab med pædagogiske
forskningsinstitutioner
under provinsregeringerne.
Folkerepublikken er opdelt
i 21 provinser, fem autono-
me områder (hvor andelen
af etniske/kulturelle minori-
teter er særlig store) og fire

byer, der på grund af deres størrelse er direkte underlagt centralregeringen, så de
fungerer som provinser. Herunder er landet administrativt opdelt i amter og kom-
muner. De lokale myndigheder på hvert niveau har indflydelse på de lokale uddan-
nelsesinstitutioner; colleges og universiteter på provinsniveau, og højere mellem-
skoler på amtsniveau. CNIER er organisatorisk koordinator for nationale retningsli-
nier for indholdet af under- og mellemskolernes tekstbøger.
CNIERs bibliotek er medlem af International Network of Education Libraries sponso-
reret af World Society of Adult Education. De har etableret CNMARK-format for
katalogdatabehandling, og Novell-baseret informationssystem, så de kan udveksle
ressourcer via internettet.

Som eksempler på vigtige forskningsprojekter under den niende »femårsplan-perio-
de«, som slutter her i år 2000, nævnte viceinstitutleder Xie:
• Uddannelseshistorie under Folkerepublikken
• Udvikling af nationen gennem videnskab, teknologi og uddannelse
• Teori og praksis i kompetence-uddannelse
• Videreuddannelse efter overvundet analfabetisme 

Meget voksenundervisning i Kina har handlet om at afskaffe analfabetisme blandt
30-50-årige, og det er indenfor dette område, viceinstitutleder Xie arbejder. Mr. Xie
er samtidig leder af CNIERs Adult Education Center.

— officiel  modtagelse på CNIER af Director of Adult Education
Center Xie Guo Dong —
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Det påstås, at Kina har en analfabetisme på kun fem procent. Det lyder ikke af
meget, når man sammenligner med de tal, der for tiden er fremme om antallet af
funktionelle analfabeter i Danmark. I Kina er man ikke analfabet, hvis man kan
læse 1500 tegn. Hvis man kender 1500 tegn kan man læse enkle avisartikler, men
det er næppe nok til at kunne klare sig i et informationssamfund. At lære og at
læse tegn er en helt anderledes proces end når det drejer sig om alfabetbaseret
skrift.

Viceinstitutleder Xie fortal-
te, at der er 100 mill. ældre
over 60 år, især i Beijing,
Shanghai og andre økono-
misk udviklede områder.
Siden begyndelsen af
1980erne er der oprettet
5000 »ældre-universiteter«.
Disse universiteter er nor-
malt udsprunget af lokal-
samfundene. Enkelte af
dem underviser i nye fær-
digheder som for eksempel
EDB til brug i arbejdslivet,
men hovedparten har kurser i kalligrafi, tushmaleri, traditionel kinesisk fysisk træ-
ning og den slags. I begyndelsen var det næsten udelukkende højtuddannede pen-
sionister, der fulgte kurserne, men nu har det bredt sig til andre lag også. Viceinsti-
tutleder Xie talte begejstret om, hvor dygtige de gamle blev til at male, og at det
gav dem et interessant liv efter arbejdslivet. Formålet med ældre-universiteterne er
at give pensionister bedre livskvalitet, og har dermed nok været et led i forsøget på
at forynge arbejdskraften – skabe plads til ungdommen – ved at gøre det mere
attraktivt at lade sig pensionere.

Videreuddannelse er især underlagt virksomhederne selv. Større virksomheder har
deres egne uddannelsesafdelinger, som har relationer til Arbejdsministeriet.

CNIER har også lavet »A Study and Experiment on the Integration of Education and
Productive Labour« og holdt flere internationale, UNESCO-sponsorerede symposier
om »Education-Business Partnership«. Viceinstitutleder Xie fortalte, at en af CNIERs
folk netop da deltog i en konference i et nationalt projekt i fællesskab med
Arbejdsministeriet og 100 større virksomheder.

CNIER udgiver bøger og tidsskrifter, og har et audio-visuelt forlag. Deres produkter
sendes ofte ud over China Central Television Station og China Education Television.
Der køres meget voksenundervisning på TV, for eksempel management-kurser. Man
får sine opgaver rettet ved, og går til eksamen på, et af de store universiteter, for
eksempel i Beijing, og kan så tage sin eksamen fra en nationalt anerkendt institu-
tion, selv om man ikke bor i en storby.

— delegationen foran CNIER’s domicil, Bei San Huan Lu, Beijing —
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Viceinstitutleder Xie ville gerne høre, om voksenundervisningen i Danmark finder
sted på særlige skoler, om danske erhvervsfaglige uddannelsers niveau, om hvor
stor en andel af danske unge, der får erhvervsfaglig uddannelse, samt om, hvordan
vi her evaluerer undervisning og uddannelsesinstitutioner.

De folk, vi talte med, var også optaget af, hvad man kan stille op imod det pres,
der ligger på eleverne for at klare sig godt i det eksamensfokuserede kinesiske sko-
lesystem. Forældrene har store forhåbninger til deres enebørn (et-barns-politikken
er stort set slået fuldt igennem i byerne), og skoler og lærere vurderes efter, hvor
høj en andel af deres elever, der går videre i skolesystemet, så lektielæsning fylder
rigtig meget. Mens vi var i Beijing kørte en sag i medierne om en velfungerende –
troede hans omgivelser - mellemskole-elev, der slog sin mor ihjel, fordi hun pacede
ham frem, og - som mange andre forældre - forbød ham at »spilde« fritiden på
sport og fornøjelser.

Som afslutning på besøget enedes vi om på begge sider at undersøge muligheder-
ne for samarbejde ved at invitere CNIER til Danmark, og fra deres side foreslog de
besøg i Beijing og på provinsforskningsinstitutioner i for eksempel Xinjiang (som
eksempel på de tilbagestående vestlige provinser) og/eller Jiangsu eller Zhejiang
(økonomisk udviklede østlige provinser). 

Vi tog første skridt ved at invitere 2 forskere til vores konference i Danmark 24. maj
i Landstingssalen om »Distance Learning – Global Trends« (det kinesiske oplæg er
vedhæftet nærværende skrift som bilag).

Vocational-Technical Teachers’ College 
of Beijing Union University 

Vocational-Technical Teachers’ College of Beijing Union University (VTTCBUU) er et
af tre lærerseminarier på college-niveau i Beijing. Det blev oprettet i 1978 som
underafdeling af et alment læreruddannelsecollege, og uddannede indtil 1985
lærere til almindelige seminarier og mellemskoler i Beijing. Derefter blev det, som
det eneste af de tre, omstruktureret til at varetage erhvervsfaglige læreruddan-
nelser til især højere mellemskoler.

Skolen er for tiden under ombygning, så det var byggeplads og ind ad sidedøren.
Vi så modellen af det nye byggeri, der skal stå færdigt næste forår, men de kunne
ikke vise os rundt i fungerende klasseværelser eller vise os eksempler på deres stolt-
hed: design-elevernes projekter.
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Beijing har otte, ti eller måske 12 mill. indbyggere, afhængig af hvem man spørger
og hvem man medregner. Som hovedstad er erhvervsstrukturen præget af de stats-
lige institutioner og parti- og militærapparatet. Der er ikke meget industri, men
mange servicefag. Det afspejles også i de specialer, VTTCBUU underviser i.

Udover den almindelige
erhvervsfaglige dagunder-
visning, vejleder og eksami-
nerer VTTCBUU selvstude-
rende, og udbyder korre-
spondancekurser og aften-
skoleundervisning, både
med og uden eksamens-
grad.  Skolen er også en af
tre skoler i Beijing, der
tager sig af efteruddan-
nelse af lærere. Det kan
være på kurser af dages,

ugers eller måneders varighed, i for eksempel pædagogik, undervisningsteori, eller
i den pågældende lærers specialefag. Nogle lærere benytter disse efteruddannel-
sesmuligheder til at opgradere deres uddannelse til en bachelor- eller eventuelt en
mastergrad over aftenskole eller korrespondancekursus over to til tre år.
Endvidere forsker skolen i erhvervspædagogiske emner, og har udgivet 160 bøger
og flere tusind artikler.

Der er 320 lærere og administrativt personale, heraf er godt halvdelen undervisere,
og af disse er 18 tilknyttede kinesiske og udenlandske eksperter. Der er ca. 1500
studerende, så de kalder sig en relativt lille institution. De studerende kommer
hovedsageligt med en eksamen fra den erhvervsfaglige højere mellemskole, men
der kommer også elever fra den almene høje mellemskole. Eleverne er ca. 22 år
gamle, når de har færdiggjort deres uddannelse til erhvervsfaglige lærere.
Indtil 1998 havde VTTCBUU uddannet ca. 6500 elever på fire-årigt collegeniveau
eller to til tre-årigt teknisk skole-niveau, og over 7000 til faglært arbejde. 

Udover de faste lærere
benytter skolen gæstelære-
re, der er eksperter fra
industrien. Eleverne har
også en praktikperiode.
Men VTTCBUU lægger vægt
på, at de ikke uddanner for
enkeltfirmaer; de uddanner
for hele den pågældende
industri. Skolen har 16
undervisningslaboratorier,
som siden 1990 er blevet
udrustet med avanceret

— besøg på VTTCBUU —

— ledelsen på VTTCBUU —
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udstyr, købt ved hjælp af et Verdensbanklån på 1,4 mill US$ og med hjælp på godt
5 mill RMB (ca. det samme i DKK) fra Beijings lokalregering.

College’et har syv afdelinger: 
• Under betegnelsen Sundhedsvæsen samarbejder man med Beijings Tilsynsføren-

de myndigheder for teknologisk Varekontrol med at uddanne personale til bio-
teknologisk varekontrol, og har helt moderne udstyr til mikroorganisme- og
enzym-manipulation. 

• Elektronik-afdelingen har tre fire-årige specialer: elektronisk teknologi, audio-
visuelle multimedier (digital telekommunikation, tv-produktion, 3D-animation)
og anvendt elektronik. Her uddannes hovedsageligt lærere til tekniske skoler,
erhvervsfaglige højere mellemskoler og fagarbejderskoler.

• Økonomi- og politikafdelingen har fire-årigt speciale i finans og bogholderi.
• For syv år siden blev afdelingen for kinesisk sprog og litteratur omstruktureret

til en fire-årig sekretæruddannelse. Udover at opøve de praktiske færdigheder,
der skal til for at være – og undervise - sekretærer på kinesisk, gøres der en del
ud af internationale forhold og engelsk. Mange af dem, der ikke kommer til at
undervise på højere mellemskoleniveau, bliver senior-sekretærer i ministerier
eller institutioner, der tager sig af internationale anliggender.

• I afdelingen for Design kan man enten tage en fire-årig collegeuddannelse,
eller en tre-årig diplomuddannelse i beklædningsdesign, eller i »indramning,
design og emballage«, eller snart også en diplom-uddannelse i landskabsdesign.
Beklædningsdesign er instituttets speciale, og det omtalte Verdensbanklån er
især gået til CAD, POP, CI og tilhørende produktionsfaciliteter, og har gjort
afdelingen til Beijings førende institut indenfor dette område. Her er uddannet
2000 studerende i fire- og toårige forløb siden 1985, og via korrespondanceun-
dervisning og i samarbejde med institutter andre provinser, er der desuden
uddannet små 1400 designere, managere og lærere over hele Kina. 

• Afdelingen for uddannelse af før-
skole lærere i musiske fag har
uddannet 150 lærere siden 1987.
Siden 1996 har de specialiseret sig i
musiklæreruddannelse, og undervi-
serne kommer blandt andet fra Kinas
centrale Operahus. I bedre børneha-
ver og underskoler har eleverne glæ-
de af at have kvalificerede lærere i
musik og billedkunst. Børnene lærer
fra begyndelsen noder, skalaer, pen-
selteknik, udtryksformer i lokale tra-
ditionelle kunsthåndværk og så vide-
re, og mange frembringer forbavsen-
de fine ting. Bagsiden ved undervis-
ningen er – set med vore øjne – at
børnene skal følge forlæg slavisk.
Der er ikke plads til personlig kreati-
vitet.

— drøftelser i det officielle modtagelsesrum 
på VTTCBUU —
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• Afdelingen for computer- og informationsteknologi har eksisteret siden 1998
og udbyder offentlige kurser, men er hovedsaglig support for skolen selv: vedli-
geholdelse af computere, netværk og EDB undervisning til lærere og studeren-
de. De har 90 586-computere, lokalt netværk og udstyr til unix-netværk-under-
visning.

Ministeriet for Arbejde og Social Sikkerhed

Arbejdsministeriet står for
den overordnede styring af
Kinas arbejdskraftressourcer,
og har dermed også en del
af ansvaret for erhvervsfagli-
ge uddannelser. Vi besøgte
vicedirektøren for Coordina-
tion Office for Overseas
Cooperations under ministe-
riets Occupational Skill Tes-
ting Authority (OSTA).

Samtidig med at lokale myn-
digheder og virksomheder
har fået større selvstændighed i forbindelse med de sidste 20 års overgang til den
såkaldt socialistiske markedsøkonomi, har Arbejdsministeriet arbejdet på at etable-
re nationale standarder: industrielle jobklassifikationer, krav til erhvervsfaglige kva-
lifikationer og uddannelsesbeviser. Vi drøftede indholdet heraf og spørgsmål
omkring firmaernes reelle anvendelse af kompetencerne og sammenlignende med
europæiske, amerikanske og australske standarder.
Til illustration af konkrete forskelle i strategierne følgende ex.:
Arbejdsministeriet har lavet et EDB-bruger certifikat, som minder meget om PC-
kørekortet. Dog er Internet-delen lidt anderledes opbygget. Dels ved vi, at de kine-
siske myndigheder gerne vil kontrollere adgangen til informationer på internettet,
og dels hørte vi under vores besøg på Beijing University of Post and Telecommuni-
cation, at træningen i internetbrug går ud på at starte programmet og finde en på
forhånd udpeget side. 
Arbejdsministeriet tilbyder et engelsk-certifikat for ansatte i udenlandske virksom-
heder. Vi kunne forstå på dem, vi talte med fra Beijing Trainers’ Network, at en-
gelsk og engelsk er to ting: Det nytter ikke at forberede sig til Arbejdsministeriets
test ved at følge internationale træningsudbyderes engelskundervisning, og kon-
versere med lærere fra den engelsktalende verden. Man skal istedet studere målret-
tet på specifikke testkrav.

— Li J ianzhong, CNIER & direktør Li Huaikang, OSTA, Arb. min. —
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Undervisningsministeriets Departement for
voksen- og erhvervsfaglige Uddannelser

Fra midt i 1960erne – under Kulturrevolutionen – blev de erhvervsfaglige skoler
omdannet til almene skoler. Praktisk arbejde havde ganske vist en stor plads i den
almene skole, men det var praktiske færdigheder afledt af maoistiske visioner om
en fremtid domineret af små og teknologisk simple virksomheder. Undervisning
udartede til politisk liturgi, og adgang til højere uddannelse blev givet på bag-
grund af anbefalinger fra arbejdskammerater. Da kulturrevolutionen blev afblæst
og moderniseringspolitikken indført i 1978, stod Kina med et stort uddannelses-
mæssigt tomrum.

Siden da har Undervisnings-
ministeriet udpeget 10 høj-
ere læreranstalter, spredt
over hele landet, til at
oprette erhvervsfaglige
seminarier og træningscen-
tre, og lokale regeringer
har omdefineret almene
uddannelsesinstitutioner til
at fokusere på erhvervsfag-
lige uddannelser. Der er nu
– statistikken er ganske vist
ukomplet – 306 erhvervs-
faglige seminarier i Kina.
De 215 er afdelinger under
universiteter, mens 91 er afdelinger af højere erhvervsfaglige mellemskoler (se den
skematiske oversigt over niveauerne i det kinesiske uddannelsessystem). Men det er
ikke tilstrækkeligt, de fungerer ikke godt nok, og der er ikke udpeget nøglemodel-
ler. Eller med andre ord: der eksisterer endnu ikke i Kina en egentlig læreruddan-
nelse indenfor det erhvervsfaglige skolesystem.

I selveste ministerens modtagelsesværelse, hvor vi sad i hesteskoformation i dybe
antimarkassebeskyttede lænestole, med te i krusene, talte viceafdelingsleder Liu fra
Afdelingen for Personaleudvikling under Undervisningsministeriets Departement
for voksen- og erhvervsfaglige Uddannelser med os om igangværende projekter.

Lærerne på de erhvervsfaglige uddannelser er almindeligvis underuddannede. Vice-
afdelingsleder Liu forklarede, at regeringens målsætning er, at 10% af lærerne –
der er nu 666.200 fuldtidslærere - skal have master-grad, men mindre end 1% har
det på nuværende tidspunkt. Mange har kun uddannelse på højere mellemskoleni-
veau. Mangel på praktisk erfaring blandt lærerne er også et alvorligt problem.

— t.v. Li Jianzhong, CNIER, t.h. Jie Liu, vicedire k t ø r,  
U V-min. erh v e rvs- og voksenuddannelses afdeling —
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Derfor kører Undervisningsministeriet i 1999-2000 et projekt under overskriften
»Action Plan on Education Vitalization for the 21st Century«. Projektet skal udpege
modeller for udviklingen af de erhvervsfaglige læreruddannelser, der skal være
relativt standardiserede. Det underliggende princip er, at lærere både skal kunne
undervise i teoretiske fag, og fungere som praktiske instruktører. De udvalgte insti-
tutioner skal kunne varetage både grundlæggende læreruddannelse og efterud-
dannelse, de skal vælges geografisk spredt og ud fra hensyn til specifikke erhvervs-
mæssige fagområder. De udvalgte institutioner skal ikke bare kunne begrunde
deres modelstatus i gode faciliteter; der stilles også krav til udvikling af moderne
træningsformer.

50 institutioner på college-niveau skulle have været udvalgt i løbet af sidste år, men
indtil videre er kun 20 udpeget. Nogle af de udvalgte skoler drives under andre
ministerier, nogle under lokale regeringer; 15 af dem er valgt på grund af deres
specifikke fagområder, Tianjin Vocational Technical Teachers’ College fordi det
uddanner lærere med dobbelt eksamensbevis, nemlig med en teoretisk bachelor-
grad og en praktisk faglig uddannelse på højere mellemskoleniveau. 

Viceafdelingsleder Liu fremhævede skolen i Tianjin som en mulig samarbejdspart-
ner. Da mr. Li, som arrangerede vores møder i Kina og fungerede som tolk, allerede
havde aftalt et møde, foretog viceafdelingsleder Liu en ministeriel anbefalingsop-
ringning til Tianjin.
Systemet med uddannelse til dobbelt eksamensbevis bruges af nogle få erhvervs-
faglige læreruddannelsesinstitutioner. Viceafdelingsleder Liu forklarede, at uddan-
nelsessamarbejde med virksomheder heller ikke er særlig udbredt. Det kræver nem-
lig, at firmaerne investerer deri, hvilket de normalt ikke er interesserede i: de
mener, at deres rolle er at producere, ikke træne - hvad betaler man ellers skat for? 

Det dobbelte eksamensbevis
er måske heller ikke den
bedste løsning. Vi blev for-
talt, at mange af dem, der
har taget det dobbelte bevis,
har fået bedre job end
ansættelse som lærer.
Vi havde derfor på fornem-
melsen, at lærerjob var
meget lidt attraktive, men
viceafdelingsleder Liu fortal-
te, at det ikke er et problem
at ansætte lærere i større
byer som Beijing og Shang-

hai, eller i det hele taget i de økonomisk udviklede områder. Staten har i de forløb-
ne år gennemført en del reformer for at forbedre lærernes vilkår og gøre jobbet
mere attraktivt. Lønniveauet er hævet, lærere kan få rabat på køb af egen bolig,
og hvis man pensioneres efter mindst 30 års lærergerning, kan man få pension sva-
rende til fuld løn.

— undervisningsministeriet intro d u c e rer best-practice center for
l æ re ruddannelse i Tianjin (150 km syd for Beijing) —
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I løbet af i år vil Statsrådet udsende regulativer om standardiserede krav til lærer-
nes kvalifikationer. Hvorledes de enkelte læreres kvalifikationer skal evalueres står
endnu ikke klart, eller der eksisterer ikke en fælles regel endnu, men skolebesty-
relser og faglige komiteer vil sandsynligvis spille en rolle. En part af evalueringen
kan være, om de uddannede elever kan få job efter endt uddannelse (lærerevalue-
ringer er i sig selv ikke nyt. De evalueres løbende på baggrund af elevernes eksa-
mensresultater og ved overværelse af undervisningen, suppleret af hvad der måtte
have været af meningstilkendegivelser eller indberetninger om læreren). 
I forbindelse med de kommende evalueringer af lærernes kvalifikationer, vil en del
lærere blive nødt til at videreuddanne sig. At nogen ikke klarer kravene, eller udvi-
ser slette attituder og ikke ønsker videreuddannelse, vil betyde, at en del erhvervs-
faglige lærere bliver afskediget. 

Erhvervsfaglige udviklingsprojekter, blandt andet finansieret gennem Verdensban-
ken, har været prioriteret i det sidste årti. I et tidligere projekt valgte kineserne for
eksempel at lære af Singapore, blandt andet i form af udveksling af et mindre
antal nøglelærere og skoleledere. 
Der introduceres også nye undervisningsmetoder i disse år, ikke mindst i samarbej-
de med den tyske stat, som har samarbejdet med kineserne om erhvervsfaglige
uddannelser siden 1993, hvor Kina ønskede hjælp til forsøg med det tyske vek-
selsuddannelsessystem. Viceafdelingsleder Liu forklarede, at de nye undervisnings-
metoder især ligger indenfor området: medier som undervisningshjælp (video, com-
puter, design af undervisningsmateriale). Forespurgt om, hvad der er specielt godt
ved det tyske samarbejde, kom svaret prompte: »Den tyske regerings penge«. 

Centralregeringen i Beijing investerer i disse 2 år henholdsvis 6 og 10 mia. yuan
RMB i udvikling af IT i undervisningssektoren, blandt andet til campus-netværk.
I øvrigt ser Ministeriet gerne samarbejde med Europa om brug og udvikling af soft-
ware og undervisningsmateriale (underforstået: som modvægt mod amerikansk
afhængighed). 
Der er ellers ikke meget samarbejde med EU eller europæiske lande. EU havde
bevilliget en del penge sidst i 1980’erne, men hændelserne omkring demonstratio-
nerne i 1989 (Tian’anmen) satte samarbejdet i bero. 

Centralregeringen budgetter ikke til udvekslingsprojekter mellem kinesiske og
udenlandske uddannelsesinstitutioner, men viceafdelingsleder Liu fortalte, at
mange skoler selv har penge, og at de selv har autoritet til at bestemme, om de vil
lave udveksling. Politikken fra Undervisningsministeriet er dog, at man ikke bryder
sig om at sende folk udenlands for at studere master-grad, fordi mange bagefter
ikke har villet vende hjem.
Muligheder for udveksling kan være:
• ekspertudveksling eller afholdelse af seminarer, hvor formålet er at opgradere

specifikke færdigheder eller viden,
• at sende skoleledere eller nøglelærere på studieophold - hvis studieafgiften

ikke er for høj (i dansk sammenhæng er det nærmere leveomkostningerne, der
skal tages højde for).

• samarbejde mellem institutioner, så man kan studere hos hinanden.
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Tianjin Vocational Technical Teachers’ College

Tianjin ligger 120 kilometer og halvanden times togtur fra Beijing. Lige som Beijing,
og to andre af Kinas største byer, har den myndighed på niveau med en provins;
det vil sige at den ikke er underlagt andre myndigheder end staten og Kommunist-
partiets nationale organer. Indbyggertallet er to til tre gange større end Danmarks.
Tianjin har på grund af sin beliggenhed ved havet været et vigtigt nordkinesisk
industricentrum, siden europæerne tiltvang sig adgang til Kina midt i det 19.
århundrede, og mange store internationale virksomheder har i de seneste år byg-
get fabrikker her: Nestle og Motorola - Danfoss og Novo Nordisk - eksempelvis.

Tianjin Vocational Technical
Teachers’ College (TVTTC) er
nationalt anerkendt som det
førende institut indenfor
uddannelse af lærere og
administratorer til de
erhvervsfaglige uddannel-
sesinstitutioner. Det er
grundlagt i 1979 under
Arbejdsministeriet, men er
fra i år underlagt både
Arbejdsministeriet og Tian-
jins lokale regering.

Skolen har ca. 4000 fuldtidsstuderende. Som det er almindeligt i Kina bor de stude-
rende på campus, op til seks sammen på værelserne.
Udover fuldtidsstuderende er der godt 5000 korrespondancestuderende, selvstude-
rende eller kursister på kortere kurser. Der udbydes 12 specialer på det fire-årige
college-niveau, og seks specialer på det tre-årige junior college / teknisk skole
niveau (jævnfør oversigten over skolesystemet).
At skolen er nationalt førende på sit felt, indebærer, at den har det mest avancere-
de udstyr og de bedste lærerkræfter i Kina, men titlen skyldes også skolens specia-
le, som er »dobbelt eksamensbevis«. Det betyder at – en del af – deres studerende
forlader skolen med en teoretisk college-eksamen, plus et teknisk skole afgangs-
bevis. De påbegyndte programmet i 1995. Indtil videre har 1400 taget det dobbelte
eksamensbevis, og af disse er omkring 60% endt som lærere. 

TVTTC har kontakter og relationer til mere end 30 lande verden over, kontakter
hvis formål spænder fra at lære nye træningsmetoder, især fra Korea og Taiwan, til
et omfattende projekt med den japanske regering. Udbygningen af TVTTC er en
del af et nationalt high tech-projekt (863), og der er også indhentet støtte fra ILO,
UNDP, Verdensbanken og Arbejdsministeriet. Den japanske regering har givet træ-
ningsudstyr, fem års teknisk støtte og ekspertudveksling.

— vicedire k t ø r, sekretær og direktør på TVTTC —
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Vi blev modtaget af en større for-
samling, og mødte blandt andet
professor Wang, som udover at
være rektor for TVTTC også er
formand for den Nationale komi-
te for erhvervspædagogisk
Uddannelse og for Arbejdsminis-
teriets Træningscenter for
erhvervspædagogiske instruktø-
rer. Bænket ved det aflange kon-
ferencebord fik vi, efter en kort
indledning, deres engelsksproge-
de præsentationsvideo at se.

Endnu engang skulle frokosten være forum for mere uformel snak, men ved endnu
en god frokost, spredt mellem vores kinesiske værter omkring det runde bord, viste
det sig at være svært at få dem til at forstå den rolle, den praktiske erhvervserfa-
ring spiller for de danske erhvervsfaglige læreres ansættelseskvalifikationer, og at
forstå, at den pædagogiske uddannelse gives til allerede ansatte voksne mennesker,
der underviser samtidig.

Derefter fik vi en rundvis-
ning gennem flere af skolens
bygninger.

Til vores forundring var 95%
af det topmoderne japanske
produktionsudstyr ikke i
brug da vi kom forbi, midt
på en undervisningsdag,
midt i semestret. Kun sad
der spredt i lokalerne et par
enkelte studerende og arbej-
dede på deres afgangsopga-
ver. Vi fik forklaret, at der på
dette tidspunkt var andre fag på skemaerne. Vi kom på besøg i en undervisningsti-
me i grundlæggende psykologi. Der var omkring 60 elever i lokalet; det vil sige to
klasser.

Videre på vores rundvisning så vi PLC-træningsanlæg, fremstillet af en virksomhed,
som er tilknyttet skolen og drevet af en flok af dens lærere, i brug i undervisnin-
gen. Klasserne bestod af lige mange piger og drenge. 

TVTTC har planer om at etablere computernetværk på skolen i år, forbinde det med
internettet om to år, og derefter gå i gang med at lave fleksibel læring og fjern-
undervisning ad denne vej. De var derfor umiddelbart meget interesserede i et
samarbejde om erfaringsudveksling på dette område.

— klasserne er store på TVTTC, her halvdelen af ét hold —

— teknisk instruktion —
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Forslaget var at:
• Etablere en virtuel erfa-

ringsudvekslingsgruppe,
• Sende to eksperter i flek-

sibel læring over for at
deltage i et tre-dages
seminar for lærere og
administrationspersonale

• Etablere træningssessio-
ner i moderne pædago-
gik

• Invitere to til tre af
ledelsen eller lærerne på
besøg i Danmark, og

• skabe et projekt og finde finansiering deraf.

Videre kunne de forestille sig en udvekslingsmodel, hvor en af deres ansatte evt.
gennemgik en del af den erhvervspædagogiske læreruddannelse i Danmark. 

Efterfølgende blev de enige om, at modellen måtte være:
• gensidig udveksling på strategisk ledelsesniveau
• køb af eksperter fra DK i fleksibel læring mhp træning i første omgang som

inspirations- og erfaringsseminarer
• udvikling af et projekt

TVTTC har planer om at etablere computer-
netværk på skolen i år, forbinde det med
internettet om to år, og derefter gå i gang
med at lave fjernundervisning ad denne vej.
De var derfor umiddelbart meget interesse-
rede i et samarbejde om erfaringsudveksling
på dette område.
Forslaget fra vores side var at:

• Etablere en virtuel erfaringsudvekslings-
gruppe,

• Sende to eksperter i fjernundervisning
over for at deltage i et tre-dages seminar
for lærere og administrationspersonale,

• Invitere to til tre af ledelsen eller lærerne
på besøg i Danmark, og

• skabe et projekt og finde finansiering
deraf.

Kineserne modtog forslaget positivt, og kun-
ne forestille sig en udvekslingsmodel, hvor
en af deres ansatte gennemgik den erhvervspædagogiske læreruddannelse i Dan-
mark. Tilsvarende kunne en dansker studere kinesisk på deres institut.

— Tianjin Vocational Technical Teachers’ College —

— TVTTC fremstiller og sælger også
u n d e rvisningsudstyr —
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Beijing University of 
Post and Telecommunications
Adults Learning College – Distance Learning College – 
Higher Vocational Education College

I de sidste par år, har Kinas
regering støttet mange for-
søg med fjernundervisning
baseret på forskellige former
for moderne kommunika-
tionsteknologi. Fjernunder-
visningens potentiale er stort
i det udstrakte land, hvor
befolkningstætheden mange
steder er lav, men her sætter
netop teknologien endnu
også grænser. Fem højere
læreranstalter indgår i forsø-
get med hvert sit pilotpro-
jekt. Qinghua-universitetet kører deres del af fjernundervisningsforsøgene via satel-
lit, Beijing Universitet via kabel, Zhejiang Universitet bruger Internet / e-mail og
Hunan Universitets projekt retter sig alene mod provinsen selv.
Vi besøgte rektor Zhang på Beijing University of Post and Telecommunications
(BUPT), som er igang med første år af deres projekt, der er baseret på ATM-nettet
(Asynchronous Transfer Mode), hvor båndbredden på 2Mbits/s giver dem mulighed
for video conferencing-lektioner. Men det er en dyr løsning; så dyr, at instituttet er
dybt inde i overvejelser om at overgå til billigere teknologi, og dermed en anderle-
des form for fjernundervisning. Projektets indhold er efter- eller videreuddannelse
af beskæftigede indenfor post- og telekommunikation. 

Mens BUPTs første hold er
på godt 1000 studerende,
har instituttet i år fået tilla-
delse til at optage 1500 stu-
derende. Uddannelsen er
fire-årig deltidsundervisning,
der skal føre frem til en
bachelorgrad i kommunika-
tionsteknologi. Den koster
de studerende 4000 yuan om
året i kursusgebyr – det sva-
rer til omkring 2-4 måneds-
lønninger. Instituttet betaler

— professor Zhang Xiaohua er rektor på BUPT —

— drøftelser på Zhang’s kontor —
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halvdelen heraf, det vil sige 2000 yuan pr. studerende, til China Telecom for brugen
af ATM-nettet. Resten af studiegebyret går til instituttet; halvdelen til lærerkræfter
og udvikling af undervisningsmaterialet, resten til administration af den lokale sta-
tion, den studerende er tilknyttet.
For de 4000 yuan om året får den studerende, udover selve undervisningen, opkob-
ling til internet, men skal herudover selv betale internet-tid.

De studerende møder op til undervisning i klasseværelset på den lokale »station«.
Der er ni lokale stationer med 30 klasseværelser og fem studier fordelt over de stør-
ste byer i den østlige, tæt befolkede og økonomisk veludviklede, del af Kina: fra
Liaoning i nord til Guangzhou i syd, det vil sige spredt over en afstand på noget i
retning af 3000 kilometer. ATM-nettet er udbygget her, men ikke i de fattigere og
tyndere befolkede dele af Kina.

I klasseværelset lytter de stu-
derende til real-time lektio-
ner, og de kan via trykknap-
per og ophængte kameraer
deltage aktivt i undervis-
ningen. Denne undervisning
foregår i weekenderne, eller
om aftenen. De studerende
skal desuden selv studere og
løse opgaver, enten hjemme
fra egen computer, eller fra
computer på deres arbejds-
plads. Undervisningsmateria-
let ligger på web-sider. Eksa-

miner foregår i klasseværelset – og rektor Zhang var meget optaget af at fortælle
om hvordan han havde grebet fjernstuderende i snyd, og havde kunnet give dem
en real-time opsang!
De studerende var i øvrigt blevet spurgt om, hvilken en eksamensform de foretrak,
og flertallet havde foretrukket eksamen med hjælpemidler.

Lærerne skriver undervisningsmaterialet på normal gammeldags vis på papir, mens
en gruppe ingeniører »oversætter« det til multimedie-anvendelighed, blandt andet
ved hjælp af Java-programmering.

BUPTs teknologiske udstyr var imponerende, men vi var skeptiske med hensyn til
deres internet-forbindelse. Det gik så uendelig langsomt, at vi tvivlede på anvende-
ligheden, men på den anden side er begrænset transmissionshastighed og momen-
tane udfald en almindelig situation i Kina. 

Som nævnt overvejer instituttet at omlægge undervisningen, fordi de vil gå væk
fra brug af ATM-nettet, der findes for dyrt, og gå over til en båndbredde på 512
kbit/s. Så vil de ikke kunne lave undervisningen som video conferencing. Overvej-
elserne går derfor på, om enkelte lektioner skal udsendes via satellit, mens andre
skal forefindes som »video-on-command«, altså ligge på nettet på samme vis som

— delegationsbesøg på BUPT —
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det skriftlige undervisningsmateriale gør nu, og lægges på servere i hver provinsho-
vedstad. De forventer så at udnytte Internettet ved hjælp af H.323 protokol (en
åben standard for komprimering og transmission af audio- og videodata over et
TCP/IP net, som for eksempel benyttes af programmet »Microsoft Netmeeting«). 
Ved publicering af Audio- og Videomateriale på nettet er det største problem
tilstrækkelig båndbredde. Teknikkerne til video-distribution opererer derfor med
meget effektive kompressionsalgoritmer, samtidig med drastisk reduktion af billed-
størrelsen. Men kompression går ud over billedkvaliteten, og kræver i øvrigt com-
puterkraft og tid.

BUPT har også udlandsrelationer, og har haft en del samarbejde med Finland.

Samarbejdsperspektiver

Alle de undervisningsinstitu-
tioner vi besøgte, har erfa-
ringer med fjernundervis-
ning af voksne. Kun en
enkelt af dem er igang med
at bruge IKT dertil nu, men
de andre overvejer at gå
igang indenfor de næste par
år. IKT og fjernundervisning
er decideret noget, den
kinesiske regering og under-
visningsministeriet satser på,
og samarbejde på dette
område, var da også noget
vi vandt gehør for under besøgene.

Endnu står valgene mellem
forskellige teknologier og
dermed metoder. En anden
overvejelse går på hastighe-
den i udbredelse af compu-
ter og Internetadgang. Selv-
om væksten i udbredelsen
har været kraftig, er den dog
endnu begrænset geografisk
og socialt. 

Alle undervisningsinstitutio-
nerne er på forskellig vis

— Beij ing Institute of Economic Management —

— Drøftelser på Danfoss, Tianjin m. fabrikschef Leif Bødtcher,
personalechef Jessie Chen & produktionschef Lu Ling —
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vant til at samarbejde med udlandet, og institu-
tionernes ledelse har autoritet til at igangsætte
udenlandsk samarbejde. I første omgang handler
de aftaler om videre samarbejde, vi har lavet, om
at invitere flere af institutionslederne til Dan-
mark i forskellige sammenhænge.

De kinesiske erhvervspædagogiske uddannelser
har en noget anderledes struktur end de danske,
men i det hele taget er systemet under opbyg-
ning og udvikling. De erhvervsfaglige uddan-
nelser – de praktiske såvel som de pædagogiske
– er som hele det kinesiske uddannelsessystem
først og fremmest gearet til at give studerende
formelle kvalifikationer.

Udenlandske virksomheder ofrer meget på efter- og videreuddannelse, men ople-
ver ofte, at det ikke fører til det forventede kompetenceløft. Det hænger formo-
dentlig sammen med både kulturelle og strukturelle forhold, idet uddannelse tradi-
tionelt i Kina har været adgangen til en elite, som ikke har skullet beskæftige sig
med praktisk arbejde. Det betyder, at efteruddannelse for en beskæftiget i industri-
en, på kontorområdet, måske også indenfor uddannelsesområdet, ikke ses som en
mulighed for at øge sin kompetence i forhold til arbejdssituationen, men som billet
til en anden type beskæftigelse.

Der er behov for kvalificeringsformer, hvor der udvikles kompetence, for praksisnæ-
re kvalificeringsformer, for et anderledes og udvidet samspil mellem uddannelsesin-
stitutioner og virk-
somheder. På nog-
le punkter fandt
vi, at de reformer
kineserne arbejder
på, ligger indenfor
disse rammer, på
andre vil der nok
være en del for-
hindringer; eksem-
pelvis kulturelt
som ovenfor, eller
strukturelt i opde-
lingen mellem
uddannelse under
Undervisningsmi-
nisteriet / Arbejds-
ministeriet / efter-
uddannelse i virk-
somhedsregi. 

— IBM? Compaq? Great Wall PC’ere! —

— repræsentanter for China Labor College, CNIER, UNESCO, 
University of South Australia, DEL-Danmark, 

Dd·sign, Pre s s e b u reauet Silkeborg,  og tbc-Consult, maj 1999 —
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»Distance Learning – Global Trends« 
konference i Landstingssalen på Christiansborg, 24. maj 2000.
(En del af fju- konferencerne, hvor der var oplæg fra Norge, Tyskland, USA, Cana-
da, Australien, England, Skotland og Kina - læs mere på www.fju.dk)

Strategies for Distance Learning in China

Oplæg af forsker Li Jianzhong fra China National Institute for Educational Research

Distance learning in China
started as early as the 1960s.
However, interactive modern
distance learning in the
country based on computer
network technology and
multimedia technology
began to start in 1994. The
planning of modern distance
learning was initiated in
1997. Action Plan on Educa-
tion Revitalization toward
21st Century prepared by
the Ministry of Education
and approved by the State
Council considered the
implementation of modern
distance learning as one of the goals of China’s education development. Since early
1999, great progress has been made in implementing modern distance learning.

High-speed Hardware Platform Construction
To further speed up the development of information technology in education,
especially in modern distance learning, the construction of China Education and
Research Network (CERNET) was launched under the initiation of the Ministry of
Education and with efforts of more than 200 experts. CERNET is the second largest
computer network and set up 36 nodes connecting the capital city of every provin-
ce and linking more than 500 universities throughout the country. The numbers of
host on CERNET has exceeded 200.000 computers, with 2.5 million users and more
than 500,000 visitors every day.

Since its establishment, however, the bandwidth capacity of CERNET backbone net
was merely 2 Mbps, creating difficulties in supporting on-line university and
modern distance learning necessary to transmit a large quantity of multimedia
information. Therefore, the government has been taking effective measures in
increasing the bandwidth capacity of CERNET. Since last September, Experts Com-
mittee of CERNET put forward the scenario for increasing the bandwidth capacity.
Experts have examined and approved the feasibility report after many demonstra-
tions. Currently, increasing the bandwidth capacity of CERNET is putting into opera-

— forsker Li Jianzhong, CNIER i Landstingssalen —
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tion in an all-round way. 155 Mbps testing lines from Beijing to Shanghai City, Beij-
ing to Wuhan City and Wuhan to Guangzhou City has opened. It is estimated that,
by the end of the year 2000, work for increasing the bandwidth capacity and spe-
ed-up of whole CERNET is expected to be completed. The government will increase
CERNET backbone net to 622 Mbps where necessary and to 2.5G in some regions,
linking all universities and 1000 high schools in the country. The increase of the
bandwidth capacity of CERNET will provide wide high-speed transmission channel. 

The transformation of Satellite Channel
The transformation of satellite channel of China Education Television Station is
expected to be completed at the end of 2000. Satellite channel is considered the
most powerful means to transmit information to regions, poor areas and the wes-
tern regions not connecting fiber-optical communication net. The transformed sa-
tellite digital transmission platform will have several dozens of channels, including
8 IP channels connecting with Internet and 8 VBI-IP channels. The satellite digital
transmission platform of China Education Television Station along with China Edu-
cation and Research Network (CERNET) will form a multifunctional modern learning
platform. Currently the Government is working on programme for establishing
7000 receiving stations of satellite digital education of China Education Television
Station in 592 poor counties throughout the country so as to really send the tea-
ching resources of leading schools and key teachers to the western regions.

On-line University
On September 1998, with the approval of the Ministry of Education, Tsinghua Uni-
versity, Zhejiang University, Hunan University and Beijing Post and Telecommunica-
tion University began to conduct pilot project on distance learning using satellite
digital compressing technology and ATM technology. It is hoped that, through pilot
projects conducted in selected universities, efforts should be made to explore how
to increase enrollment of higher education, to improve educational effectiveness
and quality and to enable more people to have access to higher education and
train more highly qualified personnel for the nation within the context of compu-

— et udsnit af
d e l t a g e rne på
k o n f e rencen i
L a n d s t i n g s -
salen —
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ter network. Soon afterwards, Beijing
University was approved by the Ministry
to deliver distance learning.

All of pilot universities selected to deli-
ver distance learning are the leading
universities in the country. Pilot universi-
ties are required to set up a new and
independent Internet college with the
functions of delivering distance learning.
The goal set by the government is not to
set up new on-line universities, but to
establish 20 secondary Internet colleges
depending on the leading university.

For more than one year, the pilot univer -
sities have made excellent achievements
in how to use computer network to deli-
ver interactive distance learning. For
instance, Tsinghua University admitted
1740 on-line students pursuing master
degree and courses in business adminis-
tration, computer applying technology
and civil and commercial law are offe-
red. In addition, Tsinghua University this
year is planning to admit 1500 on-line
students with diploma taking a course
leading to a degree, and more than
2000 learners were admitted to take a
single training course. In Zhejiang Uni-
versity, nearly 3000 on-line students
were admitted to take a course leading

to bachelor degree, and 420 postgraduates were admitted to take on-line advanced
courses in master degree programme in 1998 and 1999. The Courses cover a num-
ber of subjects in the fields of computer, English and business administration.
Hunan University had admitted 3500 on-line students in courses of computer and
English language during 1998 and 1999, and set up teaching points in 14 cities
throughout the province. In addition, in Hunan University on-campus students
pursuing bachelor degree have been taking on-line courses over campus computer
network. Beijing Post and Telecommunication University, Beijing University and
Dongnan University also have done good jobs in on-line learning.

It is good way to establish on-line university or Internet college that depends on
the leading university. Modern distance learning of higher learning institutions in
United States also followed such kind of road. 

— Direktør Michael G. Moore, American Center for
Study of Distance Education, Penn-State University —

— Dr. Otto Peters, vicerektor for 
» F e rnuniversität Hagen«, Tyskland —

— Professor Te rry Anderson 
fra University of Alberta, Canada —
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Software and Resources
Development
Higher Education Department of the
Ministry is responsible for the planning
and implementing of software and
resources development. The Ministry is
ready to allocate 100 million Yuan (US$
12.1 million) to deal with this work. Hig-
her Education Department, Vocational
and Adult Education Department, Tea-
cher Education Department and Basic
Education Department of the Ministry
have worked out the development plan-
ning in detail, including resources base,
courses, standards and evaluation. The
planning is considered the basis for esta-
blishing on-line university.

Three kinds of jobs need to be done in
the coming years

1. Constructing and developing softwa-
re platform using for teachers and
students. These include a wide range
of tools using for teachers and stu-
dents, such as on-line learning tools,
courseware-making tools, course man-
agement tools, teaching quality man-
agement tools and security manage-
ment tools as well as on-line interacti-
ve question and answer tools. 

2. Developing courseware. The central
government suggests that competition mechanism can be adopted. Pilot universi-
ties are responsible mainly for developing courseware, which could be operated
on public software platform for several months after its completion. The govern-
ment will give financial support or purchase the coursewares that are popular
among users and with higher hit rate. 

3. Organization and Transmission of Information Resources. The Ministry will set up
an agency in Office for Video-Audio Education and China Education Television
Station, responsible for information collection, arrangements and transmission,
and for important information about related higher learning institutions, high
schools and other organizations at home, such as digital libraries. The agency,
under the condition of not violating intellectual property, could transmit infor-
mation to the west of China and rural areas in the country via education televi-
sion stations after packaging, in order to support educational development in
remote, poor areas and western areas, realizing leaping-over style development. 

— undervisningsminister Marg rethe Vestager 
åbner konferencen i Landstingssalen —

— manager Brian Kenwort h y, 
UNISA, Adelaide, Australien —

— udviklingsdirektør Morten Flate Paulsen, 
The NKI Internet College, Norge —
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Supporting Distance Learning Development in West of China
The central government has identified the strategy for promoting the development
of the western region, which it is extremely important given the widening gap bet-
ween the eastern and western regions. Since China introduced opening-up and
reform, the Central Government has been focusing on the economic development
of the eastern region, resulting in a widening economic gap between the eastern
and western parts of China. Over the past 20 years, the annual economic growth on
average in the eastern region has approached 13 percent, but that for the western
region is below 9 percent. While per capita gross domestic product (GDP) in the
eastern region is 40 percent higher the national average, the rate in the western
region is only 60 percent of the national average. In addition, 90 percent of the
country’s poorest people are living in the west. China’s western region includes nine
provinces and autonomous regions and one municipality under the direct adminis-
tration of the Central Government: Shaanxi, Qinhai, Sichuan, Yunnan, Guizhou,
Ningxia, Xinjiang, Tibet and Chongqing. The region covers an area of 5.4 million
square km, 57 percent of the country’s land area, and has a population of 285 mil-
lion, or 23 percent of the national total.

In order to realize leaping-over style development for education in the western
parts of China, the Ministry has allocated special funds used for developing distance
learning. A number of projects focusing on distance learning are underway.

1. Education and Research Network Expanding Project in the West, in particular
efforts will be made to construct CERNET at provincial level in a large-scale way,
so as to create the conditions for network linking for all institutions of higher
learning, leading secondary specialized schools and primary and high schools in
the western regions as well as schools with strong financial support in ethnic
minorities areas, steadily forming network system of western distance learning. 

2. Implementing Campus Network Programme for Western Higher Learning Institu-
tions. The Construction, improvement and upgrading of campus network for
western higher learning institutions will be implemented in three years or so. 

3. Implementing Selected Schools Network Model Project. The aim of the project is
to enable western schools to improve their educational quality by means of dis-
tance learning. 

4. Implementing Tomorrow Female Teacher Training Programme. The programme
sponsored by a foundation of Hong Kong is planning to train 1000 in-service
female teachers in the western regions. 

On-line Application System
The government is intended to conduct major on-line application projects, such as
on-line admission system, on-line science and technology evaluation system, science
and technology cooperation network for higher education institution and Televi-
sion conferencing for distance learning. In 1999 half of new students were admit-
ted over Internet. On-line science and technology evaluation system, science and
technology cooperation network for higher education institution will play an
important role in promoting the industrialization of university research and high-
tech results.
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En personlig introduktion til Kina med en danskers øjne,
kan man finde i nedenstående artikel lavet af journalist
Kurt Balle Jensen. Artiklen stammer fra en samling ind-
tryk fra en rejse i Beijing i foråret 1999, med deltagelse af
Kurt Balle Jensen, Pressebureauet, Silkeborg, TeR Døssing,
Dd·sign, Henrik Helms, DEL-Syd og Jens-Jørgen Pedersen,
tbc-Consult.

Dragen og templet

Det var den dag, dragen var løs, og dens brøl lød mellem bjergene tværs gennem
et inferno af vind og regn. Det var den dag, det gamle buddhistiske tempel vræn-
gede Mao-citater ude af sit ormstukne træ i en egen stolt selvfølelse. Det var mure-
nes dag. Muren tværs gennem Kinas historie og muren mellem mennesker, da rød-
gardister råbte sig ind i landsbyen og tværede citater på tempelstolper, så det gam-
le bedetempel ydmygt knælede ned og blev omdannet til en lade. 
Det var murenes dag. Den dag, vi rakte ud og fornemmede konturerne af en histo-
rie. Og den dag, dragen var løs.

Morgen. Vi har de seneste
dage besøgt uddannelses-
steder og virksomheder i
flokkevis. Der er blevet talt
om »lifelong learning« og
om distanceundervisning.
Der er blevet talt ind over
te i porcelænskrus med låg.
Vi har set på eksempler og
drøftet fremtid med de
kinesiske værter. For hvor-
dan løser Kina sit enorme
behov for efteruddannelse

af arbejdsstyrken i disse forandringens årtier? Hvilke erfaringer fra vesten kan de
bruge, og hvordan kan teknologien benyttes til undervisning over enorme afstan-
de?
TBC, hedder det danske firma fra Linå ved Silkeborg, der arbejder med konkret
konsulentbistand og udvikling af projekter inden for undervisning, erhverv og kul-
tur. Med tbc-direktør Jens-Jørgen Pedersen i spidsen som delegationsleder, er der
de seneste dage blevet diskuteret og udvekslet erfaringer med kinesiske skolefolk
og virksomheder og med danske virksomheder. Der er blevet snakket konkret sam-
arbejde, der er oprettet forbindelser, der er kommet aftaler i hus.

Ord, der har været masser af ord, men myterne og magien kan man ikke snakke sig
fra. Og denne dag er det hele løs, denne dag trænger det sig på. Østen, hvor alt
kan ske. Kina, riget i midten, kulturen, historien. Det er der altsammen. Det ligger i
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atmosfæren, det er vibra-
tioner, der uden betænke-
lighed skærer gennem lar-
men og luften under oste-
klokken af udstødningsgas-
ser fra en travl millionby,
hvor cyklerne i bogstavelig-
ste forstand presses af has-
tigt voksende trafik. 
Hvor begynder den, dagen?
Den begynder med to
bananer og en orangejuice
på dåse. Den begynder

uden for hotellet, over gaden, hvor flokkevis af cykler med lad transporterer brød
og frugt ud til småbutikker. Den begynder med et hurtigt indkøb og så tilbage og
op på værelset. Der står tevandet i en stor og blomstret termoflaske, og det er end-
nu nærmest kogende, selv om det har stået i 12 timer. Jeg lægger tebrevet ned i
det store krus med låg og lader teen blive færdig. Så sætter jeg mig ved bordet,
drikker den varme te, spiser et par bananer og åbner til sidst en dåse juice. 
Jeg ser ned på gaden. Der står et par ældre mennesker på det brede fortov og
laver morgengymnastik. Deres bevægelser er i slow, de har den totale kontrol over
deres kroppe. Kvinden er i blå Mao-jakke og hendes grå hår er flettet ned ad ryg-
gen. Manden er i hvid skjorte og sorte bukser.

Det er første dag uden sol i meget lang tid. Lyset er gråt, tonet i forandring og for-
ventning. Der kan være regn og storm på vej. Og der kan være sol om et kvarter.
Jeg mærker forventningen forplante sig fra lyset og ind i mig, mens jeg tager ele-
vatoren ned, går gennem vestibulen og ud forbi de store træer, ud til minibussen.

Der står de:
Jens-Jørgen Pedersen, tbc.
En ildsjæl skruet ind i sort
habit og hvid skjorte. Det
velklædte i kontrast til den
drengede tørst efter liv og
oplevelse, der ligger over
hans ansigt. 
Ter Døssing, fotograf, IT-
mand, indehaver af Dd·sign
og meget mere. Den kreati -
ve nysgerrighed i hans blik
er presset i baggrunden af
en aktuel mathed. Han står der i sin gråbrune jakke, let ludende. 
Henrik Helms, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Hans ellers ophøj-
ede ro og selvtillid hænger let sammen med en krøllet smøg. Han står i vindjakke
og sorte cowboybukser, rødøjet og sandalet. 
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Morgen. Tidlig. 
Men Mr. Li fra China National Institute for Educa-
tional Research er som sædvanlig ét stort smil. Han
står ved bussen i hvid skjorte og lyse sommerbukser
og ryger.
Vi indtager bussen, og den kaster sig ud på de
mangesporede hovedveje, ringveje, der fører os
gennem Beijing. Her kører trafikken fra de små til-
kørselsveje blot ud, og det er bussen, der må holde
tilbage. Det er chaufføren ikke meget for, og der
opstår gang på gang situationer, hvor cyklister og
bus er i nærkontakt. De ridser og skrammer sig
frem, der er ingen angst eller ærgelse i deres ansig-
ter, trafik i Beijing er en kontaktsport. Det har vi
vænnet os til. Vi lader som ingenting, ser længere
væk, ned ad sidegader, hvor folkelivet er massivt.
De mange sorthårede hoveder er som punkter, ord,
historier. Hver sidegade et tætskrevet ark af liv.

På vej til muren. På vej til fortiden. Muren, et bygningsværk, der kan ses fra månen,
får vi at vide, mens minibussen snor sig vej. Muren og en dæmning i Holland, vist-
nok. Fra månen… 

Museet. Vi går rundt og ser på fund fra forskellige kejserdynastier, vi ser på pla-
teauer med drabelige kampe på liv og død omkring muren. Der er tavler og forkla-
ringer, og der er årstal, der svirrer i hovedet på os. 

Men hvor er muren? Den
skal vi først se på stort
audiovisuelt show, ind i en
stor dødsdrom, lærreder
hele vejen rundt, vi står
sammen med kinesere i alle
aldre, og pludselig lukkes
dørene, og der bliver liv cir-
klen rundt. En voldsom dra-
ge på en tegnefilm lægger
sig til hvile og bliver til
muren. En fredelig mur, der
lægger ryg til krigere. Den

kinesiske musik ringler gennem det runde lokale, tilskuerne må dreje om på hælen
for at få en fornemmelse af den storslåede bygning og den lige så utrolige historie.
Kineseren foran mig slipper en vind, og det er med til at gøre sanseoplevelsen
total, da angste og skrigende krigere kæmper kropsligt på liv og død horisonten
rundt. Vi vender og drejer os efter historien. Tsin-dynastiet, start 249-206 f. Kr.,
riget samlet, behov for værn mod nomader, værn mod fremmede. Der bygges vide-
re. Kommende dynastier, kommende kejsere, det bliver bare ved, hestehove og råb
og voldsomme optrin, historien bølger ud over vore hoveder.
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Men så er det slut, og nu vil vi mærke den
under vore fødder, Muren. Det trækker op til
regn, og vores guide skaffer os perfekte para-
plyer. Men jeg mærker vinden blive vred, den
kaster regn ind i mit ansigt og snupper fat i
paraplyen, den vender vrangen ud på den og
bøjer stiverne.
De vil sælge os masker, de vil sælge os pels-
huer, de vil sælge os hånddekorerede sagnfi-
gurer, men vi arbejder os igennem, og plud-
selig står vi der: med fod på historien, med
fod på verdens kendteste mur. Den Kinesiske
Mur. Så langt vi kan se, bugter den sig, op
over bjerge, videre, gennem dale. Med sine
karakteristiske tårne. Den er et brøl tværs
gennem landskabet, tæt befolket med kine-
sere i regnfrakker i gennemsigtig plast. Reg-
nen tager til, og vi vandrer videre, vandrer
ind over århundrederne. 

Pludselig er jeg væk fra de andre, jeg har fået hjertebanken, det er min skæbne,
der har indhentet mig, jeg står lidt og ser mig omkring og føler mig totalt alene i
en tæt menneskemængde. Jeg vil aldrig nogensinde finde de andre, jeg vil aldrig
nogensinde slippe her fra, jeg vil for altid vandre afsted, hundreder af kilometer på
ryggen af denne mur, der holder mig fast. Jeg vil komme til fjerne egne, væk fra
dette mylder, jeg vil være alene i en menneskeskabt evighed, jeg ved, at jeg er for-
tabt, og mine ben bliver usikre. Der er mennesker overalt, men jeg må vandre væk
fra dem, ind i ensomheden mellem bjergene, denne mur er blevet et lukket rum,
kun åben op mod stjernerne. Jeg er lukket ude fra verden omkring mig, det er for-
budt land, jeg er dømt til mure. Fortabt.
Men der kommer de andre så vadende, deres paraplyer holder stadig, de ved ikke,
at dragen et øjeblik slog med halen, jeg smiler og siger, at her er flot. Det synes de
også, men nu er de trætte og gennemblødte, de vil vende om, men nej, det går
ikke, Ter ser på mig, vanviddet har også fat i ham, ’vil du med lidt videre?’, spørger
han.
Vore kinesiske venner smiler, det er noget skidt med vejret, synes de, men de tager
fejl, vejret kunne ikke være bedre. 

Ter og jeg vandrer videre, op på toppen, og der fremme er endnu en top, endnu et
tårn, endnu et skydetårn. Muren slynger sig gennem frodige dale og op på nye
bjergtoppe, vi må videre. 
Men da kommer den første advarsel fra dragen: en voldsom torden buldrer frem
mellem bjergene, der er færre mennesker her, vi er allerede kommet væk fra
trængsel og souvenirsælgere, vinden er blevet stærkere, den kaster regn ind mod
os, jeg mærker den overalt, jeg er i skjorteærmer og drivvåd. Og tordenen buldrer
videre, ekkoet hænger, det kommer rullende frem mod os, og jeg kan se angrebsiv-
rige krigere i farvestrålende dragter, klar til at angribe fra dalen. De er på hvide
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heste, og jeg siger til Ter, at det vist er på tide at vende om, for hvem vil gennem-
bores af fortiden?
Han hører det ikke, han står og tager billeder, og han har et fjernt smil om læber-
ne. Han er midt i det nu, han lever, jeg ser, hvordan forundringen over det storslåe-
de går direkte ind og lægger sig over hans ansigt og danner en egen afklarethed.
Jeg ved, at han den kommende tid vil forsøge at holde fast, men at det vil glide fra
ham. 
Her er magien. I dette nu. Han ser på mig og jeg går nødtvunget ind i hans øjeblik.
Her vil han være, han oplever kun dragen som venlig, regnen, der trænger ind
overalt, muren, der bare fortsætter og fortsætter. Jeg kan ikke lade være med at
spørge mig selv, om han slet ikke kan mærke grusomheden, om han er helt blind,
om han ikke ser krigerne?

Vi vender os og går tilbage til de andre. Der er langt, vi vandrer, alt sjupper og sjas-
ker. Vand, regn, vind. Så er vi på pladsen med souvenirsælgere, forretninger, restau-
ranter. Jeg køber en maske, håndskåret. Det er da det mindste, jeg kan gøre. Jeg
vender mig om og får et sidste glimt af dragen. Den virker helt rolig.
På en fast food restaurant får vi colaer og kyllingestykker. Det hele foregår efter
samme princip som på lignende restauranter i vesten, men maden er bedre krydret,
mere sprød. Her har vi ikke denne fornemmelse af gennemvædet pap. Vi fortæller
vore kinesiske venner, hvad vi synes om maden. Det kan de godt lide at høre. Deres
smil er store.

Vores minibus står og venter. En yngre mand
tiltaler os, han har et lille metalskilt på brys-
tet og usædvanligt store tænder i hans sol-
brunede hovede med skarpe kindben. Det
sorte hår er fladt, han er i pæne, pressefolde-
de grå bukser med læderrem. Velklædt.
Kineserne i vort selskab snakker med ham,
hurtigt, gestikulerende. Vi aner ikke, hvad der
foregår. Men så kommer meldingen: Vi skal
besøge ham. Hans landsby. Han er bonde og
har et lille sted her ved Muren, hvor han sæl-
ger nudler. Han vil vise os, hvordan han bor,
vi skal se den lille by. Og han får selvfølgelig
sin betaling for det, men alt dette foregår
diskret, det eneste, vi oplever, er gæstfrihe-
den.

Så rasler vi igen afsted ad hullede veje. Kina.
Landet. Ud ad mindre veje. Manden sidder

foran og snakker løs med vore guider. Jeg tænker på, hvor let det er. Kontakter. At
møde mennesker. At være nær og fjern. Jeg tænker på den nat forleden, hvor Jens-
Jørgen Pedersen slap sig selv og greb en mikrofon og en guitar på en lille scene på
en bar midt i og fjernt fra det hele. Hvordan han sad i et rødt lys og sang til kine-
serne om lysegrønne bøgetræer. Hvordan han udfordrede til musikalsk duel og slog



4 1

enkle bluesakkorder an,
mens Beijing var en hed
puls udenfor, og mennesker
så hinanden i øjnene og
havde et møde, der ikke
blev refereret, ikke gemt,
ikke sat i arkiv, men som
var et dirrende øjeblik.
Kontakter. Enkelt og let,
fordi vi alle er søgende. Det
tænker jeg på, mens vi
humper afsted over veje,
der bliver mindre og mere
hullede.

Der er den, landsbyen. Dong Chun Village. Jeg
spørger vores vært, hvad han hedder, og han
siger et navn, jeg ikke umiddelbart forstår. Så
jeg giver ham en kuglepen og dagens eksem-
plar af avisen China Daily og beder ham skrive
navnet. Bu Baozhong, skriver han ind over en
artikel om særlige love for Hong Kong.
Jens-Jørgen Pedersen begynder straks at spør-
ge ham ud. Bu er bonde, han har kontrakt på
jorden i 30 år, det betyder, at han skal dyrke
den. Han er selvstændig, sig selv, men er for-
pligtiget til at dyrke den jord, der er betroet
ham, og dermed levere til kollektivet. 

Hvad han får ind for afgrøderne er hans
eget. 1200 yuan årligt giver det, men han
får 30.000 yuan ind som nudelbager ved
muren. Egentlig ville han helst droppe land-
bruget, men det kan han ikke. Han fortæl-
ler, mens han smiler. Ung, travl, lange dage.
I seng hver aften klokken 21, fortæller han. 

I landsbyen vækker vi opsigt. Folk standser
og kigger, ingen har travlt, børn kommer
løbende, ældre mænd trisser afsted. Stil-
hed, nogle summende insekter. Der er en
smal jordvej gennem det hele, alt er rødligt,
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jorden, husene. Ikke en bil ser vi. Kun cykler.
Et smedeværksted ligner noget, vi har set bil-
leder af fra en anden tid. Med esse, ambolt,
store forhamre, svulmende muskler, ansigter
blanke af sved. Der er næsten ingen plads.
Her smedes der redskaber til at dyrke jorden
med, Henrik Helms køber et hakkejern for
nogle få kroner. Det vil han have med hjem
og hakke med. Et stykke kinesisk smedearbej-
de. Han stikker det i sin lille rygsæk. 
Jeg overværer handelen, ser forundringen i
smedenes blik. Hvad vil han med sådan et
hakkejern? Jeg ser på Henrik, at dette er et nu
for ham. At han vil have denne landsby med
sig. At han samler det altsammen i dette
hakkejern. Jeg synes pludselig, at jeg kan se
ham, at man ser hinanden på en anden måde,
når omstændighederne er til. Tværs gennem
alle lag.

Nogle børn står og stirrer på os. Små børn med revne i bukserne. De skal bare sæt-
te sig ned, når de vil forrette stort. På alle døre hænger plakater med drabelige
figurer. Dragons. De skal holde alverdens onde ånder væk.
En gang var der Mao-citater på dørene, fortæller Li med sit permanente smil. I kul-
turrevolutionens tid holdt de politiske citater ånder væk. I dag må der andre meto-
der til. Dragons. 
Bu Baozhong er bonde og en del af det, man kan kalde landsbyens middelstand.
Hans nudelbageri og restaurant ved muren giver ham særlige muligheder. Hans
hjem har god plads, et stort rum med noget
plastglimmer hængt op som dekoration,
typisk seng og ovn i et, så man kan udnytte
varmen optimalt. Der står bord og nogle sto-
le, men det hele er spartansk, ingen
udsmykning, et lille spejl slået op på væggen,
en hylde med diverse ting til personlig hygiej-
ne. Og så: med et stolt udtryk i ansigtet fjer-
ner Bu en dug, og frem kommer et stereoan-
læg og en videoafspiller.
Det er som et alter, dækket til med alterdug.
Beskyttet mod støv. Hjemmets stolthed. Og
vidne om, at det unge par har gjort det godt.
De bor kun to her. Mand og kone. Men vi vil
gerne have et barn, siger Bu. Han fortæller,
at de sparer op. 70 procent af alt det, de tje-
ner, kommer i banken. 13 procent går til skat.
Så går vi ned i hans marker. Et æsel står og
glor på os. En gammel mand i højhalset
arbejdsjakke arbejder videre med sin hakke.
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Markerne dyrkes med
håndredskaber. Økologisk.
Dyrelort som gødning.
Tomater. Majs. Hestebøn-
ner. Det er dem, der giver
mest, fortæller Bu. 
Landsbyen er på den
anden ende nu. Måske er
det første gang, der er
vestligt besøg? En mand
insisterer på at cykle Ter og
mig rundt på sit cykellad.
Vi sætter os op, og han
tramper hårdt i pedalerne, cyklen ligner en rustbunke, klar til skrotning. Kæden
hænger. Men vi kommer fremad. Børnene omkring os synes det er herlig under-
holdning. 

Der er så skolen. Vi kom-
mer på visit, ser ind ad vin-
duer til klasselokaler, bliver
inviteret ind på skolelede-
rens kontor, og flere mænd
fra landsbyen følger uop-
fordret med. Det er en
slags mellemskole, finder vi
ud af. Hertil kommer børn
fra ikke færre end 17
andre landsbyer og får
deres undervisning. Hver

landsby har undervisning af eleverne de første år, så samles de her på mellemsko-
len, og derefter kommer de på videregående skole. Jeg kommer til at tænke på
den gang, jeg skulle fra 7. klasse til 1. real og måtte i en anden skole. Jeg husker,
hvordan jeg havde det. Jeg tænker på, hvordan de kinesiske børn har det, når de
første gang forlader én af de mange nabolandsbyer, for at tage i skole i Dong Chun
Village. 
Der er bannere og billeder,
der priser Macao's hjem-
komst til moderlandet.
1999. 12. 20, står der med
forgyldte tal på rød bag-
grund. Da sker det. Den lil-
le, tidligere portugisiske
koloni bliver igen en del af
Kina. Det skal de glæde sig
over, eleverne. De skal min-
des om det dagligt. 
Det indgår i deres hverdag. 
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Der går 420 elever mellem
15 og 17 år på skolen. Der
er omkring 40 elever i hver
klasse, og i de lave byg-
ninger hænger verdenskort
og tavler, der ser ud, som
om de er malet op direkte
på væggen med sort mas-
se. Tjære. På skolekontoret
bænkes vi i lænestole med
hvide puder, beskyttet af et
lag plat med blomster og
blå sommerfugle. 

De står omkring et aflangt,
lavt bord. I et hjørne er der
en hvid gipsbuste af For-
mand Mao, og en stor rød
æske med hammer og segl
i gult er stillet op som
dekoration. Der tales om
undervisning i Danmark og
i Kina. Skolelederen er nys-
gerrig. Han nikker og vil
gerne have kontakt med
en dansk skole. Venskaber.
Der bliver taget billeder og
trykket hænder.
Store smil. 

Så går vi videre gennem landsbyen. 

Der står det så, det
gamle tempel. Vi kan
med det samme se,
at denne bygning er
rigtig gammel. Den
ligner en typisk kine-
sisk pavillion. Det
specielle tag.
Udsmykningen. Søj-
lerne. Men alt er for-
faldent, der er huller
i taget, gamle bjæl-
ker er i opløsning,
det er et spørgsmål
om tid, før det hele
falder sammen. Indtil



4 5

det sker, kan bygningen tjene som lade for
sukkerør.

Da ser vi det: Hver eneste kvadratcentimeter i
loftet og på væggene er dekoreret. Dette er

en kulturel skattekiste.
Gamle buddhistiske motiver
overalt. 
Figurer, malerier.
Omstændigt malet på træ-
værket i en fjern fortid. 
I de bærende bjælker er der
smukke udskæringer.

En gammel bonde står pludselig ved siden af
os. Han snakker lidt med Li. Og Li forklarer på
engelsk det, han vidste i forvejen: Dette var
byens buddhistiske tempel. Det var også skole.
Hvor gammel? Nåh, vel fra det 16. århundre-
de.
Den gamle peger på nogle inskriptioner på de
bærende træsøjler. De sortmalede kinesiske
tegn er falmede af vind og vejr. Men de er
ikke så gamle. De er fra 1970’erne. Fra kultur-
revolutionens tid. Mao-citater, malet af lands-
byens rødgardister. »Vi kæmper til døden«,
står der. De tog opgøret med de sidste rester
af gamle bondeslægters religion. Nu står suk-
kerrørene der i store stakke, om få år er det
hele væltet.
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Den gamle virker ligeglad. Han har fået tag
over sine sukkerrør, fordi rødgardisterne ikke
brændte templet af, men bare malede lidt på
stolperne.

Hvorfor kan jeg ikke løsrive mig? Solen bager,
luften er krydret og står helt stille. Der er men-
nesker omkring os. Stedet er groet til, højt
græs, vilde blomster, summende insekter. Ste-
det taler til os. Magien er tilbage. Østens magi.
Kinas sjæl. Jeg står foran den gamle træbyg-
ning. Engang skole og tempel i et andet Kina.
Nu er det lade, men de mange malerier er der
stadig, som en stædig fastholden af en tilgroet
fortid 
Den gamle bonde tager os med ind i huset.
Der ligger et bredansigtet spædbarn på seng-
en, hans datter og svigersøn ser stolte fra bar-
net

til os, da vi kommer med høflige udbrud
på dansk om det lille barn, der fægter ud
i luften med knyttede næver. Alle forstår
de danske sætninger, for tonelejet er glo-
balt. Forældrene ranker sig. En bedstemor
står med lang, grå fletning ned ad ryg-
gen. Hun ser på os med mandelformede
øjne. Jeg kan ikke læse hendes tanker.
Hendes blik er vurderende. Hvad tænker
hun? Men så smiler hun pludselig et tand-
løst smil, og alle smiler og der bydes på
cigaretter. På en lille hylde står en kugle-
ramme op ad væggen. Der er billeder sat op som udsmykning. Familiebilleder.
Uden for vinduet ligger templet og er en tråd tilbage til noget. Hvad minder det de
gamle om?
Spædbarnet ligger på den centralt placerede seng, redt op oven på den store ovn,
så varmen kan udnyttes optimalt. Barnet er totalt hårløst og kigger på os med
familiens mest mistænksomme blik. Vi forsøger med et ubehjælpsomt dikkedik,
men det ændrer ikke noget. Der er kun skepsis i blikket. Det er Kinas fremtid, der
ligger i det lille bondehus og ser på os, de langnæsede. Så beder vi familien stille
op, så vi kan tage et familiefoto.

Jeg ser ud af vinduet og fornemmer stilheden i templet, i det høje græs og ud over
markerne. Alligevel synes jeg, at der er en lyd et sted. En lyd af forandring.
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