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Udvekslingsophold er ikke et år i dit liv, men er et liv inden for et år. 

Af Kaya Kielsen-Davidsen, Grønland, udvekslingsstudent i Italien 2015-16 

 

Da jeg skulle til at rejse fra mit by var jeg meget spændt på hvad 

der kommer. Der var mange spørgsmål som kan først besvares 

når jeg har oplevet tingene. Men efter af ingen tid har jeg 

allerede haft det sjovt, lige fra vi lettede med fly fra Grønland på 

vej mod Danmark og den lille ophold i København også på vej 

mod Italien har jeg allerede fundet mig venner for livet. 

Hvis bare alle unge mennesker kunne opleve et 

udvekslingsophold, så vil de kunne se hvor godt det er, at opleve 

og live sammen med som har helt anden kultur og mennesker 

som er helt anderledes men på mange måder er ikke så 

anderledes alligevel, er bare det bedste der kunne ske for ens liv. 

Da jeg har oplevet så mange ting i så kort tid og har mødt mange dejlige mennesker er der ingen 

ord der lige kan forklarer hvordan jeg har det og haft det.  

Den kultur man oplever som er så anderledes fra de ting vi liver i vores hverdagsliv i hjemlandet, er 

bare en af de ting man skal vende sig til de store omvæltninger. 

Min største udfordring var at jeg skulle lære et helt andet sprog. At kunne sproget har været så 

afgørende for at kunne forstå mange små ting som hverdagslivet byder på. F.eks. i skolen eller hos 

værtfamilien eller hos venner vil de snakke deres egen sprog. Så mit råd til de fremtidige 

udvekslingsstudenter er: lær sproget, også før du rejser fra dit hjemland. 

 

Når mit ophold slutter, vil jeg savne den 

fantastiske land jeg har kommet til at kende og jeg 

kan nemt sige at jeg har fået rigtig godt ”værktøj” 

til at bruge i mit fremtidige liv som jeg fornemmer 

at den er først lige startet. Og jeg er rigtig 

taknemmelig for oplevelsen. Tak til AFS, tak til den 

sødeste værtfamilie jeg har fået og de venner jeg 

har fået, som kommer fra (næsten) alle 

verdenshjørner. 


