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Two schools, one country, in one semeter 

Innan avresa 

Jag som många andra sökte utbyte av några vanliga anledningar. En stor del var att jag ville plugga 

utomlands under min skoltid. Jag ville framför allt ha den internationella experiensen samt se en 

annan del än Sverige under en längre tid. Jag ville även åka på utbyte till ett land som inte var allt för 

nära Sverige och som jag vet att jag aldrig har varit i. Därför blev mitt val Taiwan och staden 

Kaohsiung. Förväntningarna var höga då jag visste att Taiwan hade mycket att erbjuda när det 

kommer till värme, utveckling inom infrastruktur (då jag studerar management inom Real Estate och 

Construciton Management så passar jag på att slänga in lite infrastruktur i mitt utbyte), kultur, samt 

ett land där inte många jag känner har varit. Jag ville alltså utforska ett land jag egentligen inte vet så 

mycket om, inte många man känner har varit i samt ett land som jag förmoligen/förhoppningsvis 

kommer tycka om. 

Förberedelserna var många. Tex att få chansen att spruta in vaccin i armen x-antal gånger är ju inte 

varje dag man får göra. Att skaffa visum var dock en dans på rosor då man inprincip bara gick till 

Mission of Taiwan här i Stockholm en enda gång. Betalade KONTANT och inväntade sitt beslut. – Det 

gick snabbt. 

Språket är ju också värt att nämna, kinesiska är ju kanske inte världens lättaste språk att lära sig. Men 

det gjorde inte så mycket då vi inte tog några språkkurser innan utan kände att den delen kanske vi 

kan translatea på google-translate eller gestikulera till folk på plats. 

Boende var en prioritet i mina ögon och jag tillsammans med de andra på utbytet såg till att prata med 

skolorna (läs plural) som vi gick på gällande detta. Vi pratade även med hyres-mäklare runt om i 

Kaohsiung för att kanske få en egen lägenhet i staden Kaohsiung. Dock slutade storyn med att vi inte 

hade ett boende innan vi åkte... 

 

Ankomst 

Då jag åkte på utbyte till ett land där skolan (på vårterminen) började i slutet av februari och skolan 

under höstterminen på KTH slutade i början av januari så kunde jag, tillsammans med en klasskompis 

härifrån, åka runt i Asien innan. Då vi hade ett slutdatum när vi var tvungna att avbryta vår pre-trip så 

höll vi oss nära Taiwan. Vi landade sedan i Kahsoiung (den andra största staden där vi även skulle 
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studera) 5 dagar innan skolan började.  

Notis: Jag åkte ner tillsammans med 3 andra personer i min klass på KTH, varav 2 av dessa studerade 

på National Sun Yat Sen i Kaohsiung och jag plus en till studerade på en annan ort och skola, Tainan 

och National Cheng Kung University. Dock visste vi som studerade i Tainan redan vid ankomst att vi 

ville studera i den staden, där de andra två studerade. Varför: Läs surfing- och seglings- avsnittet 

längre ner. När vi då anlände hade vi som sagt inget boende, men självklart såg vi till att gå på 

visningar (då vi var bestämda på att vi alla 4 ville bo i en lägenhet i staden Kaohsiung) och fick efter 2 

dagars letande tag på en 5 rummare på 8e våningen med en flygel i lobbyn, pichollo i receptionen som 

var där 24/7, precis utanför Love River (Mitt inne i staden) och betalade runt 1900 svenska 

kronor/person i månaden.  

Mottagandet på skolan var bra. Då jag och min skolkompis som pluggade i Tainan även hittade kurser 

på Sun Yat Sen så fick vi 2 mottagningar. Studenterna visste att vi skulle komma och ordnade mat, 

fest, aktiviteter etc. Då vi bodde och befann oss mestadels av tiden i Kaohsiung så var vi inte på skolan 

i Tainan utan fick vara med på de flesta aktiviteter på Sun Yat Sen. – Allt flöt dock på väldigt smidigt.  

Ekonomi 

Då jag först och främst blev antagen till 

skolan i Tainan så fick jag inga bidrag. 

Denna skola hade tyärr inte det. Däremot 

är National San Yat Sen 

bidragskompatibel. Att spendera tid i 

Taiwan, genom att äta på  restauranger, 

uppleva kulturen göra diverese aktiviteter, 

går att göra både med kvanitet och kvalitet 

med lån och bidrag från CSN. Landet 

erbjuder topp-resturanger med mat från 

alla olika delar av världen (En Dumpling i 

Tainan på deras marknad nära skolan 

kostade runt 2 kronor och Papaya-Milk 

kostade runt 8 kronor för 0,5 liter), och 

aktiviteter så som surfing, nattmarknader, 

klubbar, djungel-hiker inklusive lek med 

vilda djur till en mycket låg kostnad.  

En kostnad som dock inte ingick var 

sjukhusbesöket som alla var tvugna att 

göra inför att börja skolan i Taiwan. 

Ett tips är även att försöka spara lite 

pengar under tiden du är där. Vi var runt 

och såg lite olika länder men även ställen i 

Taiwan som såklart kostade lite pengar. 

Speciellt flygresorna. Men endast tanken 

att man är i hjärtat av Asien gör att man 

vill upptäcka fler länder och ställen. – Ren 

fakta. 

Boende 

Som jag tidigare har beskrivit så bodde vi i 

en egen lägenhet på 65 kvadrat. Skolan 

(vår ursprungliga i Tainan) erbjöd att vi 

fick bo på den men vi avböjde och skaffade boende genom en mäklare. Om ni som läser detta vill ha 
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namn, telefonnr samt mail till vår mäklare, kontakta mig så ska ni givetvis få detta. 

Då vår mäklare hade studerat i Sverige under 2 år visste hon hur hon skulle möta våra demand och 

hon visste även vad vi svenskar ofta vill skall ingå i en lägenhet. Hon såg därför till så att våra behov 

uppfylldes med bravur. Vem tackar nej till en lägenhet mitt i stan, med utsikt över en flod och moppe-

avstånd till skolan och stranden där vi kunde surfa? 

Universitetet och studierna 

National Cheng Kung har olika divisioner 

och är enkelt uppdelat så man hittar rätt och 

snabbt. Här kan man finna allt ifrån 

danslektioner, tennisklasser, ett eget 

skolsjukhus-institut, management, till civil-

ingenjörs utbildningar. På Cheng Kung valde 

jag kurserna Human Recourse inom Health 

Care Industry och Strategiskt Management 

inom Teknik och Innovation. 

Sun Yat Sen är även denna skola indelat i 

olika divisioner och skolan ligger precis 

bredvid havet vilket gör att skolan erbjuder 

utomhus aktiviteter i vatten till exempel 

vindsurfing och segling. 

På Sun Yat Sen studerade jag som ovan 

nämner, vindsurfing och segling samt en 

Discourse Analysis. 

”Att få tillbringa skoltiden ute på havet på 

tisdagsmorgnar samtidigt som man ser 

drivor av fraktbåten borta i horisonten som 

väntar att få åka in i Kaohsiungs-hamn var 

väldigt svårt att slå.” Vindsurfing, Segling 

och Discoursen var alla 3 på kinesiska. Dock 

hade vi en extra lärare i vatten-kurserna som 

översatte samt läraren i Discoursen pratade på engelska för att de taiwanesiska studenterna skulle lära 

sig mer. Det hälpte oss reäjält då ingen av oss kunde kinesiska. 

Språkkurser kunde man välja och dessa gick på onsdagar. 

Kurser 

Kurserna som nämnts ovan valde vi när vi kom dit på plats. 

Innan ska man skicka in ett utkast på vad du kommer att läsa på univeritetet men detta går att ändra 

när du väl infinner dig på skolan. Du får mycket bra hjälp av alla Studdy-Buddys. Vi kunde även 

tillgodoräkna alla HP då vi hade 30 HP valbara. 

 

Transport 

Tåg: Att åka tåg är vädligt fördelaktigt i Taiwan då de har höghastighetståg (THSR). Att ta sig från 

Kaohsiung till Taipei gick som snabbast på 1,5 timmar och man började sin resa från 

Tunnelbanestationen R16 i Kaohsiung. För mer info om hur man tar sig från centrum av Kahosiung till 

THSR och vidare, hör av dig. 

Local Trains var även detta väldigt populärt, även något vi alltid tog till skolan, från Kaohsiung till 

Tainan (detta tog runt 30-45 minuter). Höghastighetståget kunde man ta, och ja den tog 12 minuter 

från Kaohsiung till Tainan, MEN den infon som uteblev var att höghastighetståget stannar utanför, 

runt 20 minuter med taxi, från Tainan. Tips: Ta inte THSR från Kaohsiung till Tainan. Ta local train 

från tunnelbanestationen R11 eller R16 i Kaohsiung, mer info om local-tåget, skriv till mig. 
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Tunnelbana fanns i Kaohsiung och sträckte sig ända ut till flygplatsen och som ovannämnt så har den 

änven hållpaltser för byte till local trains och THSR. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Då vi la upp skoltiden bra så kunde vi även vara plugga utanför skolan väldigt ofta. Detta gjorde att vi 

på fritiden kunde resa till olika länder, vi kunde upptäcka Taiwan och vi kunde utöva multipla sporter. 

Taiwan är känd för hiking, några vattenfall, surfing och höga byggnader = Rooftop barer. 

- Vilket man gärna kunde upptäcka med våra mopeder. Btw, moped är något vi hyrde från dag 1 till 

sista dagen innan vi åkte hem. Vi tog oss runt på moppe, (tunnelbana fanns också) och kunde därför 

åka när vi ville och vart vi ville runt i Kaohsiung och till Syd-/Östkusten etc. Moped är lätt att få tag på 

utav en local som alltid kommer till Sun Yat Sen i början av terminen. Studenterna på skolan vet vem 

detta är och hjälper er att komma i kontakt med honom. Bor ni dock i Kaohsiung och vill ta er till 

Tianan, ta ej moped. Ta tåg (moped tar cirka 2 timmar). - Se avsnitt ”Transport” här ovan. 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Rekommendation nummer ett är att snabbt skaffa moped. Detta hjälper er att komma snabbt till och 

ifrån skolan samt åka runt i städerna. Testa på maten, de har riktigt bra restauranger i Taiwan och 

maten är av världsklass. Testa på att se dig runt i landet, allt ifrån sola och bada till att hikea upp för 

stora berg.  

Som rubriker nämner så studerade jag på två skolor samtidigt. Det tog lite tid att fixa detta då skolorna 

inte har väldens närmaste samarbete men när allt var klart, efter cirka 3 veckor, så gick allt riktigt 

smidigt. För att göra detta hörde vi av oss till KTH och frågade om det var ok. Vi pratade sedan med 

Sun Yat Sen (den skolan vi i början inte var behöriga till) som i sin tur gav access och pratade ihop sig 

med Cheng Kung. Vid frågor gällande detta, tveka inte att höra av dig. 

 


