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Hur kan vi underlätta introduktionen av gästkirurger och forskarstudenter 

från Kina? 
 

Inledning och mål 

 

Thorax-kärl kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har en lång tradition av utbyte 

med kliniska gästkirurger från Kina. Utbytet har även inkluderat forskningssamarbete på olika 

nivåer. I min roll som schemaläggare på kliniken har jag varit delaktig i planeringen och 

introduktionen av våra kinesiska gästkirurger. Som forskare har jag haft rollen som 

bihandledare till en kinesisk doktorand, vars arbete huvudsakligen bedrevs i Linköping, men 

även på distans i Kina. Vi på kliniken upplever mötet med kollegor och forskare från Kina 

som berikande och lärorikt. Vi uppfattar i allt väsentligt att dessa positiva upplevelser har 

varit ömsesidiga.  

 

Genom åren har vi dock noterat att det kan variera i hur snabbt och väl de kinesiska gästerna 

kommer in i verksamheten. Det skiljer sig i hur delaktiga de blir både socialt och 

professionellt. Baserat på detta har jag kommit att reflektera över vilka svårigheter våra gäster 

från Kina möter i samband med sin introduktion hos oss i Sverige. Kan vi underlätta och 

förbättra denna introduktion för att skapa förutsättningar för ett så bra utbyte som möjligt? 

 

Utifrån dessa reflektioner är min målsättning att försöka urskilja och förstå bakgrunden till 

svårigheter som kan uppstå vid introduktionen av vår klinik och forskningsmiljö. Dessutom 

vill jag komma med tankar kring metoder att underlätta introduktionen och möjligen förbättra 

utbytet. Jag utgår i analysen från mina egna erfarenheter som jag fördjupat med informella 

intervjuer av några av våra kinesiska gäster samt från litteratur i ämnet.  

 

 

Skillnader i bakgrund – utbildning och arbetskultur 

 

Uppenbarligen finns det skillnader i tradition och kultur mellan Kina och Sverige (som 

representant för västerländsk kultur) inom lärande och strategier kring både klinisk och 

vetenskaplig utbildning(1, 2). Dessa skillnader har beskrivits i litteraturen och även i tidigare 

pedagogiska docenturarbeten vid Linköpings Universitet(3, 4). Dessa skillnader blir  mer 

påtagliga i ett samhälle med ökande mångkulturellt utbyte även inom högre utbildning(5). 

 

Inom Linköpings universitet, på medicinska fakulteten i Linköping utgår pedagogiken från så 

kallad social konstruktivism utvecklad i problembaserat lärande (PBL)(6). Centrala delar i 

pedagogiken är att studenten konstruerar sin kunskap i ett socialt sammanhang. Studenten 

skall ta stort ansvar för sitt eget lärande, med en betydande del av självstudier. Läraren eller 

handledaren skall utmana, stödja, återkoppla och skapa förutsättningar för det egna lärandet. 

Viktigt är sedan reflektionen över inhämtad kunskap där det oftast inte bara finns ett rätt svar, 

utan olika tolkningar av frågeställningar uppmuntras(6, 7). Inom medicinska fakulteten i 



Linköping ligger en viktig del av lärandet i PBL. Detta arbete utgår från några allmänna 

principer: 1. Lärande är en aktiv process beroende av relevans och meningsfullhet 2. 

Studenter och lärare är delägare i lärandet 3. Studenter tar ansvar för sitt eget lärande 4. 

Lärare utmanar och stödjer studenters lärande 5. Basgruppsarbete är den centrala 

lärandeaktiviteten  6. Reflektion och utvärdering är nödvändigt för lärande 7. Återkoppling 

används i både lärstödjande och examinerande syfte (6). 

 

I kinesisk tradition är utbildningen präglad av konfucianism. Denna pedagogik kännetecknas 

av en mer expert och lärarcentrerad vägledning. Den kritiska analysen och ifrågasättandet är 

nedtonat(8, 9). Lärandet är målstyrt. Man sätter upp ett mål som ger en riktning och motiverar 

ett hårt arbete för att nå dit. I ett försök att beskriva vägen till målet skriver Zitong Wei(10) i 

”Thinking in a chinese way” att lärandet bygger på tre kategorier 1. Helheten, som i lärandet 

står för ”a perfect moral state of cultivating both self and others”. 2. Det Relativa, som 

beskriver förhållandet mellan vägen och målet. När målet är uppnått blir det startpunkten för 

en ny resa,”Roots and branches” respektive ”ends and beginning”. 3. Systemet, denna 

kategori utgör det konkreta och praktiska som backar upp de andra abstrakta kategorierna och 

kan leda till uppfyllda mål och harmoni.  

 

Det finns dock beröringspunkter mellan dessa båda inriktningar inom pedagogik. Det kan 

bland annat handla om synen på att koppla lärandet till ett sammanhang. I ett 

konstruktivistiskt tänkande är den egna kunskapen viktig att diskuteras och jämföras i ett 

socialt sammanhang både med andra studenter och handledare. I konfucianismens anda 

kommer studentens upplevelser och lärande att sättas i relation till och sammanföras med 

samhället på olika nivåer. På vilket sätt kan den egna kunskapen bli en del av en större 

kontext. Båda synsätten ser vikten av att placera sig själv i ett större sammanhang, vilket i 

bägge fall leder till ett djupare lärande(4, 9). Som en följd av detta menar Wei att det finns 

beröringspunkter mellan konfuciansim och konstruktivism på så sätt att bägge tankesätt är 

präglade av både pedagogiska och moraliska inslag(10). 

 

I en analys av författaren Qing Gu(2) undersöktes i tre studier kinesiska universitetsstudenters 

erfarenheter av att möta västerländsk utbildning. Hon fann tydliga mönster i utmaningen och 

processen att anpassa identiteten genom socialisering och kulturinlärning. I flera av de 

intervjuer som gjordes med studenter framkom att de hade en känsla av att ”Inte höra hemma 

här”, ”Detta är inte min plats”. De upplevde sig alltför mycket som gäster och ”kulturellt 

avvisade”. Som individer gav det dem en känsla av underläge.  

Samtidigt kunde dessa upplevelser stärka känslan av det egna hemmet, familjen och rötterna 

till den egna kulturen. Detta kunde ge styrka och motivera det fortsatta arbetet i den nya 

miljön. Ytterligare ett genomgående fynd var att många efter hand upplevde att deras 

kunskapsnivå blev bättre av utbytet, att deras syn på lärande vidgades och stimulerade ett mer 

”kreativt och kritiskt tänkande”. Hennes slutsats var att det centrala i detta identitetssökande 

var att kunna uppleva sig som en delaktig individ, del av en grupp eller organisation.  

 

 

 

 

 

 



Hur kan vi underlätta mötet och berika varandra? 

 

Det är uppenbart att det föreligger skillnader mellan Sverige och Kina vad gäller tradition 

inom utbildningsmetodik och arbetskultur. Det är också klart att dessa skillnader kan skapa 

utmaningar både för mottagande verksamhet samt de gäster som kommer på besök. 

 

Vad kan man då göra för att underlätta mötet mellan olika kulturer. Ett naturligt första steg är 

att medvetandegöra dessa skillnader för bägge parter. Att få kunskap om skillnader och även 

likheter ger en ökad förståelse för vilka problem som kan föreligga(1). Genom att förstå 

kulturell bakgrund kan man vara mer eftertänksam i hur man för ett samtal, lägger upp en 

instruktion eller hur man lämpligen skall framföra underlag till konstruktiv utvärdering och 

förändring. Vi kan genom ökad kunskap undvika situationer där missförstånd leder till 

onödiga konflikter(11). Vi kan förstå att betydelsen av olika ord, som ja och nej, betyder olika 

saker för oss beroende på situation och sammanhang. Det kan tex vara en situation där man 

frågar om man har förstått en instruktion eller genomgång. För att undvika ifrågasättande eller 

att man inte helt förstår språket kan svaret bli anpassat därefter.  

 

Kunskapen om våra olikheters betydelse kan förmedlas på gruppnivå genom tex föreläsningar 

eller workshops som öppnar upp för mer diskussion och utbyte. Konkret kan detta på vår 

klinik innebära att vi diskuterar detta på ett morgonmöte och gemensamt kommer vidare kring 

hur vi kan göra för att underlätta introduktionen. Samma information skulle kunna ges på 

operations- och anestesisköteskors utbildningsdagar. Vad gäller information till våra gäster 

kan vi ta hjälp av våra kinesiska kollegor som jobbar både här och i Kina och som är 

ansvariga för utbytet. De kan hjälpa till att kommentera och översätta dokument som detta till 

kinesiska och använda som underlag för information till de kirurger och studenter som skall 

besöka oss. Detta kan göra att man är mer förberedd inför besök och mottagande. 

 

Viktigt i mötet är även att vi använder ett språk som alla förstår(1). Svenska eller kinesiska är 

sällan möjligt att använda. Vanligen är engelska det språk som används. Kunskapen i 

engelska kan variera från bägge sidor. Missförstånd kan lätt uppstå i ett språk som inte utgör 

modersmål för någondera parten. Det kan i olika situationer kännas svårt att påtala att man 

inte förstår och det kan leda till situationer där man missuppfattar om information kommit 

fram eller inte. I en miljö som tex en operationssal med rutiner och många förutbestämda 

skeenden är det centralt att förstå varandra och tydligt klargöra när man inte uppfattar 

kommunikationen som tydlig. I en sådan situation kan det bli knepigt när de kulturella och 

pedagogiska skillnaderna skevar mot varandra. Är det okej att upprepa en fråga eller påpeka 

alternativa lösningar för uppgiften? Ett sätt att underlätta i en liknande situation kan vara att 

kommunicera med ” Closed-loop communication”, dvs mottagaren av budskapet repeterar 

sändarens budskap(12).  

Ytterligare, för att motverka dessa problem krävs medvetenhet om betydelsen av 

interkulturella färdigheter för kommunikation för att tillgodogöra sig utbytet(5).  

Hur ska denna medvetenhet skapas? Att endast informera är måhända inte tillräckligt. Dr 

Wisker har i en artikel (5) beskrivit olika metoder som kan förbättra den interkulturella 

förståelsen. Dessa kan utgöras av individuell handledning, introduktionsprogram och 

handledarfunktioner i Kina som förbereder besöket.   

 



Viktigt är också att inkludera gäster i ett sammanhang(11) och motverka att studenten hamnar 

i isolering under sitt besök(13). För att undvika detta kan man skapa kontaktpersoner som har 

ansvar för att se till att gästen kommer tillrätta. Detta knyter även an till praktiska aspekter, 

såsom att det finns någon som kan se till att gästen får ordnat boende, förklarar hur matinköp, 

kommunikationer och andra basala samhällsfunktioner går till i en ny miljö.  

 

 

Reflektioner - epilog 

 

Det är viktigt att vi inte fastnar i stereotypiskt tänkande kring kulturella skillnader vad gäller 

förväntan inom pedagogik och möten i allmänhet. Vår målsättning kan inte vara att våra 

gäster under sin tid här skall ersätta det kinesiska tänkandet med vår syn på social 

konstruktivism. Snarare måste strävan vara att försöka berika det konfusianistiska tänkandet 

med inslag som underlättar inlärning i vår miljö(14). På samma sätt kan vi vara öppna och 

berika vårt tänkande med inslag av ett mer traditionellt inslag av lärande som utmärker 

kinesisk pedagogik. 

För att illustrera detta skulle jag vilja lyfta fram slutsatsen i en studie av Littlewood(9). Han 

studerade attityder hos asiatiska och europeiska studenter avseende lärande. Han kunde då 

visa att oavsett kulturell bakgrund har vi som individer i stor utsträckning samma 

förväntningar och önskemål på den pedagogiska inriktningen. Skillnaderna är större på det 

interindividuella planet både i Europa och Kina jämfört mellan grupper från olika kulturer. 

 

Avslutningsvis, vi bör sätta oss i ett realistiskt perspektiv. Kinas befolkning är ca 1,2 

miljarder, Sveriges befolkning ca 10 miljoner. Kina är idag det land som publicerar flest 

vetenskapliga artiklar i världen(15). Det är rimligt att tro att vi kommer bli mer integrerade 

med olika kulturer i världen, inte bara från Kina. Det är viktigt att vi har en öppen 

medvetenhet för att på bästa sett mötas och utveckla samarbete. 

Även om denna reflektion i första hand relaterar till vårat utbyte med kinesiska kollegor, där 

skillnaderna kan vara tydliga, bör interkulturell medvetenhetet förstås prägla all typ av 

handledning som inkluderar nya kollegor och studenter. 
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