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Det var en lidt skræmmende tanke i starten: ”Skrive mit 
speciale i USA? Det er jo langt væk... Kan det overhovedet 
lade sig gøre?”. Ja, det kan det. Det kræver faglig og prak-
tisk forberedelse, og man skal have en del selvdisciplin, 
for der er fristelser – rigtig mange af dem. Men det er 
en kæmpe oplevelse, som man kan tage med hjem i ba-
gagen, og det danner én rent personligt, man opnår nye 
bekendtskaber, oplever en anden kultur og bliver hevet ud 
af sin normale hverdag.

 SPONTANT MOVE

Det var egentlig min kæreste, der var grunden til, at jeg 
tog af sted. Jeg har aldrig rigtig villet til udlandet for at 
studere. Han fik et praktikjob på Innovation Center Den-
mark i Palo Alto (the Silicon Valley dream!), og jeg tænkte: 

”Enten skal jeg sidde hjemme i lejligheden alene, arbejde 
som jeg plejer og skrive mit speciale på slump. Eller jeg kan 
tage med til Californien, bruge min normale arbejdstid som 

ekstra specialetid, drikke mimosas i solen og få et hav af 
oplevelser”. 

Valget var nemt – jeg skulle med til San Francisco!

 DET PRAKTISKE

Det er ikke nemt at gøre sig klar til et halvt år i udlandet. 
Først og fremmest skal man jo skrive sit speciale, og det 
kræver en vejleder. Reglerne har ændret sig en smule i 
forhold til mit semester, men jeg skrev i god tid til min 
tidligere underviser i skatteret, og jeg fik heldigvis hende 
som vejleder. Mens man er af sted, skal man sørge for 
at have god kontakt med vejlederen, og der skal forvent-
ningsafstemmes, inden specialekontrakten indgås. Ikke 
alle er lige optimistiske omkring kun at skrive e-mails 
og/eller ringe på Skype.

Derudover skal man tjekke reglerne for visum (det kan 
tage noget tid at opnå, kan jeg fortælle), og der skal 

Har du gået og leget med tanken om at tage til udlandet,  
mens du skriver dit speciale? Kom af sted!
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lægges et budget lang tid i forvejen. Man skal være sik-
ker på, at man har penge på lommen, når man tager af 
sted, for det er en dyr oplevelse. Især San Francisco er 
en ekstrem omkostningsfuld by at bo i, og det kan ses 
på bankkontoen, når man vender hjem. Men det er alle 
pengene værd, for man oplever rigtig meget. Så spar op 
til det i god tid, og sørg for at du er berettiget til SU under 
opholdet. Måske du endda samtidigt kan have et job i 
Danmark, som du kan arbejde lidt på.

Forsøg eventuelt også at ansøge om nogle legater. Det 
er lidt sværere at opnå, hvis man ikke er tilknyttet et uni-
versitet i udlandet, og man kunne jo lige så godt skrive 
specialet hjemme i Danmark. Men ansøg og se, hvorvidt 
du kommer i betragtning.

Man skal også finde sig en bolig. Held og lykke, hvis 
valget er San Francisco. Det er dyrt og kan være ret så 
besværligt. Man kan blive snydt på vejen, og man kan 
blive nødt til at skulle booke et ophold på hotel i starten, 
hvis ikke man har styr på boligen. Jeg kan anbefale, at 
man starter med at leje noget det første stykke tid, så 
man for det første ikke binder sig op på noget for længe, 
og for det andet så man kan finde ud af, hvor i byen man 
vil kunne lide at bo. Især hvis man ikke har været der før, 
kan det være en rigtig god idé.

 HELE POINTEN MED SEMESTRET – SPECIALET!

Det kræver en del forberedelse i forhold til selve specia-
let at skulle af sted til udlandet, når man skal opholde 
sig der i længere tid. Sørg for, at du har adgang til de 
retskilder, du skal bruge. F.eks. er det en god idé at have 
Karnov Online med sig, så man kan have adgang til love, 
lovforarbejder, bekendtgørelser, domme, artikler osv. Det 
er også rigtig vigtigt – og lidt bøvlet – at få lånt eller købt 
alle de bøger, man kunne få brug for. De fylder i kufferten, 

men det er nødvendigt, hvis man ikke kan nå at læse dem 
hjemmefra. I øvrigt er der ret stor sandsynlighed for, at 
lånetiden udløber, så man skal også være forberedt på en 
bøde af en vis størrelse, hvis man har lånte bøger med sig.

En anden ting er, at man jo skal have et sted at sidde og 
læse. Den første måned af mit ophold i San Francisco le-
jede min kæreste og jeg et hus på Airbnb med to af hans 
kolleger – studerende fra Danmark – samt kvinden, der 
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7 gode råd

1. Hav alt det praktiske på plads i god 
tid: visum, økonomi, bolig mv.

2. Forbered specialet så grundigt som 
muligt, inden du tager af sted:  find 
materiale, snak og forventningsaf-
stem med din vejleder, og sæt dig ind 
i dit emne.

3. Lær byen at kende, før du begynder 
på specialet, men gå ikke for sent i 
gang.

4. Sæt tid af til specialet og planlæg din 
skrivning fra start. Det er trods alt 
ikke en lang ferie.

5. Få alligevel nogle oplevelser: deltag i 
diverse arrangementer – fagligt som 
socialt – og rejs. Du har masser af 
tid.

6. Få nye bekendtskaber, mens du er af 
sted.

7. Slap af og nyd det – det er dit sidste 
semester!
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Opholdet har givet mig rigtig meget, både socialt, 
fagligt, sprogligt, kulturelt og personligt. Efter min er-
faring er det vigtigt, at man selv tager noget initiativ og 
kommer ud. Der sker helt vildt meget i store byer som 
San Francisco, så man kan lige så godt benytte sig af 
muligheden for at deltage i events og begivenheder, 
besøge nogle virksomheder og udforske byen. Der bli-
ver også tid til ferie, så tag på tur og oplev andre dele 
af landet. Jeg var blandt andet i L.A., Hollywood, Las 
Vegas, Sonoma og andre skønne steder. Det meste 
kan klares på weekendture  i Californien.

ejede huset. Pladsen at arbejde på var meget sparsom, så 
jeg gik derfor lidt i panik til at begynde med. Da jeg lærte 
byen at kende, fandt jeg dog hurtigt andre steder at sidde. 
Jeg fik også muligheden for at låne en plads på mine ro-
ommates’ arbejde i Palo Alto.

Efter en kort periode fandt vi langt bedre boligforhold, 
som i højere grad tillod, at jeg kunne arbejde hjemme. 
Hvis man bor sammen med andre mennesker, skal man 
dog huske at tage højde herfor. Men undersøg mulighe-
derne – måske er der et offentligt bibliotek i nærheden 
eller en læsesal, man kan benytte. I San Francisco er der 
blandt andet et Public Library, og de medicinstuderendes 
læsesal Parnassus kan også anbefales. Og selvfølgelig er 
der tonsvis af kaffebarer og caféer, hvis man er til det.

Jeg selv oplevede, at der var god tid til at skrive specialet. 
Uden job, familie og gamle venner er der ikke på samme 
måde forventninger til én og pligter, der kalder. Man skal 
bare sørge for at sætte tid af i kalenderen til specialet – 
brug eventuelt hverdagene på at læse og skrive, og hold 
fri om aftenen og i weekenderne. Det fungerede i hvert 
fald rigtig godt for mig.

Og husk nu at holde kontakten med din vejleder  
– jeg kan ikke sige det nok!

 HVAD KOMMER JEG TIL AT SAVNE MEST?

En dag i San Francisco gik jeg forbi et dog shelter, Mut-
tville Senior Dog Rescue, hvor der var adoptionsevent. Jeg 
kunne slet ikke stå for de små skæve væsner, der havde 
behov for kærlighed og pleje, så jeg blev frivillig dagen ef-
ter og fik en ugentlig vagt på internatet. Det har helt sik-
kert været min bedste oplevelse, da jeg kom i snak med 
lokale, kunne få lov at medvirke til at gøre en forskel for 
hundene og lære mere af byen at kende på en helt anden 
måde (og så var det en helt fantastisk overspringshand-
ling). Det kan varmt anbefales!
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Endelig har opholdet været lidt af en øjenåbner.  
Hvor er Danmark småt! I USA er alle folk meget open- 
minded, man taler rent faktisk til folk, man ikke kender, 
og man skyder ikke folks forretningsidéer ned. Silicon Val-
ley er innovationens fødested, og man kan virkelig mærke 
en helt anden – og helt fantastisk – mentalitet. Den følger 
forhåbentligt med mig hjem.

 ALL GOOD THINGS COME TO AN END

Når tiden nærmer sig, man skal hjem og specialet afslut-
tes, får man sved på panden. Man har travlt, man sidder 
måske på den anden side af jordkloden, og man skal 
aflevere sin opgave få dage efter, man kommer hjem til 
Danmark. Men i sidste ende skal det nok gå alt sammen, 
og om ikke andet får man lært en masse og får et hav af 
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gode oplevelser ud af opholdet. Og man kan jo altid bare 
tage hjem, hvis det brænder på.

Jeg vil opfordre alle studerende, der har mulighed for 
det, til at springe ud af deres lille boble i Danmark og 
komme af sted til udlandet. Jeg fortryder ikke, at jeg 
ikke tog et sabbatår og ikke har studeret i udlandet 
tidligere, for jeg fik mange oplevelser i min studietid. 
Jeg ville dog ikke bytte mit specialesemester i udlandet 
væk. Man har sine op- og nedture angående specialet, 
men det er en skoleopgave, som man lige så godt kan 
lave et andet sted i verden. Så længe man er forberedt, 
er det intet problem at skrive sit speciale uden for Dan-
mark. Så … take a chill pill og lev livet, inden du skal 
bruge resten af dine dage på et advokatkontor, eller 
hvad du nu skal. Det er fedt at studere, og det er slut 
lige om lidt. God rejse!




