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II TEKST MED OPPGAVER

Hver tredje stipendiat er utlending
Hver tredje stipendiat er utlending. Men bare 50 prosent blir i Norge når de er ferdige.
Flere og flere utlendinger tar doktorgrad i Norge. Tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning
og utdanning (NIFU) viser at 36 prosent av de som tar en doktorgrad i Norge, ikke har norsk statsborgerskap.
Dette er veldig positivt, mener mange ved Universitetet i Oslo. - Norge er avhengig av å få kompetent
arbeidskraft, sier dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved
Universitetet i Oslo (UiO).
USIKKER FREMTID
Chidanand Bhoodoo (28) fra Mauritius er for tiden doktorgradsstipendiat ved Fysisk institutt ved MatNat.
Både gode økonomiske betingelser og høy faglig standard var avgjørende for hans valg av studiested: - Det
er flott å få betalt for å gjøre noe man liker, sier Bhoodoo smilende. Dette gjør Norge ganske spesielt; her får
man lønn under utdanningen. Bhoodoo deltar i et fire år langt program som fører fram til en doktorgrad. Han
har allerede vært ved UiO i to år og trives godt. - Det er mer frihet og flere jobbmuligheter i Norge enn ellers
i Europa, sier han. - Jeg vil gjerne bli i Norge, men fremtiden er usikker. Hvis jeg får en akademisk stilling
ved UiO, hadde det vært spennende, sier Bhoodoo.

ET PROBLEM AT SÅ MANGE DRAR
NIFU-rapporten viser at halvparten av de utenlandske doktorgradsstipendiatene reiser fra Norge når de
har tatt sin grad. Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD), mener det kan være
problematisk: - Det er ikke et problem at mange kommer hit, men at så mange drar igjen. Vi må gjøre det
mer attraktivt for dyktige stipendiater fra andre land å fortsette karrieren i Norge. KD har som mål å
øke internasjonaliseringen ved norske universiteter og høyskoler. Leder ved Matematisk institutt ved
UiO sier at stipendiater som får penger direkte fra fakultetet, må undervise noen timer hver uke.
Utlendinger som ikke kan norsk, er derfor ikke kvalifisert. Antallet som tar doktorgrad, har vist en svak,
men jevn stigning de siste ti årene, slik at det nå er dobbelt så mange som tar doktorgraden i Norge som
for ti år siden. En NIFU-rapport fra 2012 viser at Sverige har 25 prosent utenlandske stipendiater,
Danmark 31 prosent og Finland 16 prosent. Norge tar imot 36 prosent utenlandske stipendiater.
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1 Les teksten Hver tredje stipendiat er utlending og svar på spørsmålene
a)

Hvorfor valgte Chidanand Bhoodoo Norge som sitt studiested?

b)

Hvorfor er det et problem at så mange drar, slik det står i teksten?

c)

Hvorfor kan utlendinger som ikke behersker norsk, tape i kampen om stipendiatstillinger?

d)

Hvilket nordisk land tar inn størst andel utenlandske doktorgradsstipendiater?
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2 Forklar de understrekete ordene/uttrykkene slik de er brukt i teksten
avgjørende
attraktivt
dyktige
jevn stigning

3 Hva er det motsatte av disse ordene?
flott
trives
flere
spennende
å øke
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4 Gjør om fra første person til tredje person i teksten nedenfor
Jeg har kjøpt meg ny bil. Jeg vasker den fine bilen min hver dag, men huset mitt har jeg nesten
aldri tid til å vaske! Eva sier at jeg bruker for mye tid på bilen min. Jeg måtte ta et banklån for å
kjøpe bilen min. Om jeg ikke betaler lånet mitt, kan banken ta bilen min. Bilen min er viktig for
meg, og derfor håper jeg at jeg kan klare å betale lånet mitt.

Han har kjøpt seg ny bil. _________ vasker den fine bilen ________ hver dag, men
huset ________ har ________ nesten aldri tid til å vaske! Eva sier at ________ bruker for mye tid på
bilen ________. ________ måtte ta et banklån for å kjøpe bilen ________.
Om ________ ikke betaler lånet ________, kan banken ta bilen ________. Bilen ________ er viktig
for ________, og derfor håper ________at ________ kan klare å betale lånet ________.
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5 Bøy i entall og flertall, ubestemt og bestemt form

entall
ubestemt form

flertall

bestemt form

ubestemt form

bestemt form

et langt program

dyktige stipendiater

andre land

nordiske naboland

III

STIL

Velg en av oppgavene nedenfor. Skriv ca 250 ord
1 Fortell om positive og negative opplevelser du har hatt her i landet.

2 Vi hører ofte at norsk mat er lite spennende. Hva er dine erfaringer med norsk matkultur?

3 Studenter bor ofte trangt og enkelt. Hvordan ønsker du å bo om 10 år?
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