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Delprøve 2A – Flere danske studerende rejser ud

Tekst 1

Eva og Per tog et halvt år til
udlandet
Eva og Per har begge tilbragt et halvt år i udlandet i forbindelse med deres studier. De anbefaler
andre unge at gøre det samme.

Efter et halvt år på Cardiff University kan Eva kun
give hende ret. Opholdet har fuldt ud levet op til
Evas forventninger, og hun synes, hun har fået et
stort fagligt udbytte af opholdet.

Eva læser økonomi på Københavns Universitet.
Hun er lige kommet tilbage til København efter et
halvt år på Cardiff University i Wales. Hun er dermed én af de stadig flere danske unge, der tager en
del af deres uddannelse i udlandet.

Per, der læser til lærer på Københavns Professionshøjskole, valgte ligesom Eva at studere et halvt
år i Cardiff, dog ikke på samme universitet. Han
valgte Cardiff, selvom det kostede ham meget tid
og energi at planlægge opholdet:

Da Eva begyndte at studere, havde hun endnu ikke
tænkt over, om hun skulle tage en del af sit studie
i udlandet. Men efter et par år opstod lysten til at
rejse ud.

”Jeg ville gerne til et sted i Storbritannien for at
blive bedre til engelsk, og jeg havde været på et par
dejlige ferier i Wales med mine forældre som barn,
så jeg ville gerne tilbage til den del af Storbritannien. Jeg fandt hurtigt ud af, at Cardiff Metropolitan
University kunne være en god idé, fordi de underviste i nogle fag, jeg var blevet meget interesseret i
på mit første år på mit studie,” fortæller han.

”Det var egentlig ikke så vigtigt for mig, hvor jeg
skulle hen, men jeg kan jo engelsk, og derfor var
det naturligt for mig at undersøge mulighederne
på forskellige britiske universiteter,” siger hun og
fortsætter: ”Det helt centrale for mig var dog, at jeg
kunne komme til at studere på et universitet, hvor
jeg kunne få et godt fagligt udbytte af undervisningen.”

”Jeg skulle selv arrangere opholdet, for Københavns Professionshøjskole havde desværre ikke
noget samarbejde med dem", fortæller han videre,
”og det var et stort arbejde. Blandt andet brugte
jeg meget tid på at maile med studieadministrationen og nogle andre studerende, som jeg skulle bo
sammen med. Men det betød faktisk, at jeg havde
nogle kontakter på universitetet, allerede inden jeg
kom derover, og det hjalp mig en del i starten af
mit ophold.”

Eva overvejede blandt andet University of London,
der har et godt ry. Men London er en meget dyr by
at bo i, og hun var også nervøs for, om det var for
svært at komme ind på universitetet. Det blev dog
ikke aktuelt for Eva at undersøge mulighederne
nærmere. Hun blev nemlig inspireret af sin kusine
til at søge til Cardiff University. Kusinen havde
studeret et halvt år der, og hun havde kun positive
ting at sige om universitetet og byen Cardiff.
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Det har ikke kun været krævende for Eva og især
Per at arrangere et studieophold i udlandet, det
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Selvom det alt i alt har været meget dyrt for Eva
og Per at tage på studieophold i Storbritannien,
synes de, det har været det hele værd. Der behøver
dog ikke være nogen stor ekstraudgift forbundet
med et udlandsophold. I mange lande i Europa er
der nemlig slet ikke gebyrer for undervisningen,
og under alle omstændigheder kan Eva og Per kun
anbefale unge at pakke rygsækken og rejse ud i
løbet af deres studier.

har også været en dyr oplevelse. Man skal nemlig betale gebyr for at studere i Storbritannien,
og det har været en stor ekstraomkostning. Eva
måtte låne penge til studierne i udlandet af sine
forældre, og da hun tog af sted, måtte hun desuden sige farvel til sit studiejob. Per har ikke lånt
penge, men har i stedet for brugt noget af sin
børneopsparing på opholdet. Han har dog kunnet genoptage sit gode job som lærervikar, da
han kom hjem, mens Eva stadig er i gang med at
finde et nyt studiejob.
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Tekst 2

Flere danske unge tager en del af
deres uddannelse i udlandet
Flere danske unge studerer et halvt år eller mere
i udlandet. Det kan være både sprogligt, fagligt
og kulturelt lærerigt for de unge, og det gør dem
mere attraktive for erhvervslivet.

mere internationalt samarbejde er gode sprogfærdigheder også et plus på CV’et, når de unge skal
søge arbejde.
Attraktive kandidater for erhvervslivet
For mange danske virksomheder er unge, der
kan skrive et ophold i udlandet på deres CV, altså
attraktive kandidater. Det er dog ikke alle ophold i
udlandet, der tæller positivt i en arbejdsgivers øjne.
Det er også vigtigt, at de unge tænker over, hvad
de fagligt vil have ud af opholdet. Hvis de unge
kun prioriterer at tage et eksotisk sted hen, så kan
det sagtens være en god oplevelse på det personlige plan. Men der skal også være et klart fagligt
udbytte, hvis et studieophold i udlandet skal være
en fordel i forhold til fremtidig karriere.

Der er i de senere år sket en markant stigning i
antallet af studerende, der tager en del af deres
uddannelse i udlandet. Med et ophold i udlandet
møder de unge fremmede normer og adfærdsformer. Det giver dem en forståelse af forskellige
kulturer.
For mange danske virksomheder er forståelse for
andre kulturer en vigtig kompetence, når der skal
ansættes nye medarbejdere. Det er vigtigt, at medarbejdere er åbne og ikke blot reagerer med automatisk at tage afstand, hvis de møder fremmede
kulturer. En medarbejder, der er åben, vil være
bedre til at agere og fungere sammen med kolleger
fra andre lande.

Omkostninger ved at rejse ud
Selvom antallet af studerende, der tager til udlandet, er steget, er det dog stadig helt almindeligt at
vælge at tage hele sin uddannelse i Danmark. Det
kan der være personlige, økonomiske eller studiemæssige grunde til.

Dansk erhvervslivs fokus på forståelse for andre
kulturer vil ikke blive mindre i fremtiden. Man
forventer nemlig, at behovet for udenlandsk
arbejdskraft vil stige. Det skyldes, at virksomhederne i fremtiden må rekruttere flere især højt
specialiserede medarbejdere fra udlandet. Det må
de for at kunne klare sig i den internationale konkurrence.

For at få mere klarhed over, hvad der afholder nogle unge fra at rejse ud, har Aarhus Universitet lavet
en undersøgelse blandt deres studerende. Med den
øgede viden håber man at blive bedre i stand til at
hjælpe de unge.
I undersøgelsen pegede de unge på flere afgørende årsager til, at de ikke ønskede at rejse ud. De
pegede blandt andet på frygten for ikke at kunne

Med et studieophold i udlandet er det ikke blot
forståelsen for andre kulturer, der styrkes. Det gør
de unges sprogfærdigheder også. Med mere og
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gennemføre deres studie på normeret tid. Når de
kommer hjem, kan de nemlig risikere at få problemer med at få merit for deres fag. Det kan fx være,
at man har brugt et helt år på at tage nogle fag i
udlandet. Men når man kommer hjem, kan man
kun få overført det, der svarer til et halvt år, på sit
studie i Danmark.

Især erhvervslivet ser det som en fordel, at der
kommer udenlandske studerende til Danmark.
Mange danske firmaer mangler nemlig højt specialiseret arbejdskraft. Hvis de udenlandske studerende bliver i Danmark og arbejder efter endt
studie, kan de være med til at løse problemet med
den manglende arbejdskraft.

De unge pegede også på manglende overblik og
bureaukrati. Det er svært for de unge at overskue
processen fra start til slut. De skal for det første
undersøge og sætte sig ind i, hvilke fag forskellige
universiteter i udlandet tilbyder. Dernæst skal de
finde ud af at søge ind på det valgte universitet. De
skal også finde en ny midlertidig bolig og opbygge
et nyt netværk i udlandet. Hjemme i Danmark har
de måske en kæreste, de må undvære. Og har man
også et studiejob, man må sige farvel til, er en tur
til udlandet også forbundet med en ekstra økonomisk omkostning.

Samtidig peges der dog fra politisk side på, at det
er en balancegang, hvor mange udenlandske studerende Danmark kan tage imod. Det koster nemlig
at betale for studiepladser og måske også SU til de
udenlandske studerende. De unge skal også vælge
uddannelser, hvor man har erfaring for, at de bliver
og arbejder efter endt uddannelse. På uddannelser,
hvor de studerende hurtigt rejser hjem igen, skal
antallet af pladser derimod ikke være for højt.
Med den nuværende fordeling af studerende på
de forskellige uddannelser er der balance. Det vil
sige, at de udenlandske studerende set i det lange
perspektiv bidrager økonomisk til det danske samfund. Også selvom de får betalt uddannelsen og
måske også kan få SU, mens de studerer.

Udenlandske studerende rejser også til Danmark
Danmark har en lang tradition for at sende studerende ud i verden. Men der er også tradition
for, at udenlandske studerende kommer til Danmark.
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Er stråling fra mobiltelefoner
skadelig for helbredet?
Mobiltelefonen er blevet en integreret del af danskernes hverdag, og den er med dem fra morgen
til aften. Mobiltelefonen bliver af mange brugt
som vækkeur og er (0)… noget af det første, folk
kigger på om morgenen. Den er også det sidste,
mange kigger på, da de seneste nyheder eller
opdateringer på de sociale medier tjekkes lige før
sengetid. Nogle mener, at den stråling fra telefonen, som folk bliver (1)… kan være skadelig, men
er det rigtigt?

mængde stråling som før, og det kan således være
svært at sammenligne resultaterne af forskning,
der blev udført for ti år siden, med nyere forskning.
Det er dog et faktum, at mængden af data, der
overføres til og fra mobiltelefoner, er vokset. Det
er sket pga. digitaliseringen i samfundet, og fordi
vores telefoner konstant er logget på blandt andet
mail og sociale medier. (6)… er der dog blevet sat
flere mobilmaster op, så vores smartphones ikke
behøver at sende og modtage med så stor styrke
som før. Det betyder samlet set, at vi bliver udsat
for mindre stråling, men meget oftere end før.

Sundhedsstyrelsen har lavet nogle enkle råd, som
borgerne kan følge for at begrænse den stråling,
de bliver udsat for. Rådene handler (2)… om at
sms’e frem for at ringe, at bruge headset og at
undgå at sove med telefonen ved hovedet. Med
disse (3) … er det ikke så mærkeligt, hvis folk
tror, at der er en større risiko for at få alvorlige
sygdomme som fx kræft, hvis de konstant bruger telefonen. Sundhedsstyrelsen understreger
imidlertid, at de ovennævnte (4)… er baseret på
et princip om forsigtighed. Men hvad siger forskningen?

De mange master er imidlertid også årsag til
bekymring. Forskere har forsøgt at finde ud af,
om de folk, der bor i områder med flere master,
har en forøget risiko for kræft. Det er faktisk tilfældet, men indtil videre kan man ikke se det som
bevis for en forøget sundhedsrisiko. Mobilmasterne står nemlig ofte oven på høje boligblokke,
og disse bygninger ligger (7)… i områder, hvor
folk ikke tjener så meget. Her er der i forvejen en
tendens til, at folk har en mere usund livsstil med
alkohol og rygning, hvilket forøger kræftrisikoen,
og det er der ikke taget højde for i undersøgelsen.

(5)… de forskellige undersøgelser på området er
ikke den samme. En undersøgelse kan pege på,
at mobiltelefoner ikke er skadelige for helbredet,
mens en anden kan vise det modsatte. Og da
teknologien inden for mobiltelefoni udvikler sig
hele tiden, er det meget svært at vurdere risikoen.
De telefoner, vi bruger i dag, er meget anderledes
end de telefoner, vi brugte for ti år siden. Derfor
udsender de heller ikke nødvendigvis den samme
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Vi har altså stadig for lidt viden om de mulige
risikofaktorer ved mobiltelefoni til at sige noget
helt præcist om (8)… konstant at være logget på.
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