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The American (College) Dream
Lise Lindberg Frellesen

Kender du følelsen af at man sidder dag efter dag og stirrer ind
i den samme tavle/underviser/mur? Og kender du følelsen af, at
man bare vil langt væk fra det hele, men samtidig ikke bare glem-
me alt om sin uddannelse?
De følelser kendte jeg alt for godt da jeg sad som andenårsstude-

rende, og virkelig trængte til noget motiverende for at færdiggøre
min bachelorgrad. Men heldigvis fandt jeg en løsning på det hele:
Jeg skred sgu! Jeg pakkede min skoletaske, hoppede på et fly og
flyttede ind på Boston College. Okay, okay! Så nemt er det måske
heller ikke at tage ud og studere i udlandet. Faktisk er der rigtig
meget hårdt arbejde og planlægning i det, men jeg kan love at
det er det hele værd!

Jeg har nu været her på Boston College i 3/4 af min tid (ca. 3
måneder), og vil næsten ikke hjem igen. Det er en meget anderle-
des oplevelse at prøve at studere på et privat universitet (Jep, lad
dig ikke narre af navnet: Boston College er faktisk et universitet!)
i forhold til et offentligt, som KU. Her kan man sagtens mær-
ke at det ikke er gratis at gå! Alle bygninger, lokaler, omgivelser
og faciliteter bliver holdt bedre øje med end russer, der prøver
at dividere med nul! Alt her ligner en teenage college-film, hvor
der bliver drukket/festet i smug (da aldersgrænsen er 21!), der er
mødepligt til timerne, helt uhyggeligt klamt mad i kantinen, helt
uhyggeligt dumme football spillere (som man rent faktisk har ti-
mer sammen med) og helt vildt venlige mennesker. Man kan sige
meget om amerikanerne, men de er virkelig åbne og venlige. Det
kan dog tage sin tid rigtigt at komme ind på dem, men de er der
altid når man har brug for det. Det samme gælder lærerne, som
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man her kommer helt tæt på, da ”forelæsningerne” mere er som
undervisningen i gymnasiet, hvor man kun er 25-30 elever i klas-
sen, og aktiv deltagelse tæller med i ens endelige karakter. Det
gode ved dette system er at man ikke er bange for at spørge sin
lærer om hjælp til en aflevering eller bare forståelse af pensum og
samtidigt giver det et meget mere afslappet forhold mellem lærer
og elev, hvormed der er meget mere forståelse for, hvis eleven fx
skal til New York samme dag, som der er midterm. Specielt for
os stakkels udvekslingsstuderende er lærerne ekstra forstående.
Ang. midterms må jeg lige advarer om at amerikanerne er helt
pjattede med prøver og afleveringer! De kan faktisk ikke rigtigt få
nok af dem, så selvom det hedder midterm, er der meget ofte to
af dem i et semester (Hmm.. Dermed burde det nok mere hedde
1/3-term). Oven i det er der i de fleste kurser også en aflevering
om ugen, så der bliver brugt n gående mod uendeligt mængder
af timer på læsesalen. Her skal det nok lige nævnes til en (slags)
trøst, at niveauet ikke altid er det højeste i USA. Specielt når
det kommer til matematik lever amerikanerne op til deres ry, som
ikke værende de aller skarpeste knive i skuffen. Men hvis man ser
bort fra alt det hårde arbejde, er det skam drøn sjovt at være i
USA!

Boston College har lavet en masse arrangementer for os inter-
nationale studerende, så vi ikke skal kede os eller føle os ensomme.
Fx har vi været på guidet tur rundt i byen, til vaskeægte prom,
en masse football kampe, BBQ hygge, museumsturer, cup cake-
dekorationskursus, paintball og tusind andre ting! Så på bare et
enkelt semester kan jeg love, at man får en vaskeægte amerikansk
college-oplevelse, som man kender fra diverse tv-serier. Derudover
skal man huske at med opfindelser som Skype, Facebook, E-mails,
mobiltelefoner og andet gøgl, behøver man altså ikke ligge søvn-
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løs ved tanken om hjemve. Det er pærelet at holde kontakt med
vennerne derhjemme, og med internetsider som MUH kan man
også sagtens følge med i de store nyheder i hjemlandet.
Hvis du føler dig fristet af at tage ud skal du først og fremmest

vide at man skal være i god tid! Der skal nemlig søges om et
udvekslingsophold et helt år i forvejen! Og før ansøgning skal du
allerede have besluttet præcis hvor du vil hen, hvad du vil stude-
re og have skaffet en masse dokumenter, men alt dette kan Det
Internationale Kontor hjælpe dig med. Og så er det selvfølgelig
vigtigt at komme til de dersens foredrag om udlandsophold! Og
så er det måske også lige lidt vigtigt at nævne, at man altså ikke
behøver tage til USA som mig, men at der også er udvekslingsaf-
taler med mange andre lande over hele Jorden. Så du kan faktisk
komme næsten lige derhen du drømmer om!
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