
Island 



Reykjavik 

Byen er spækket med store farverige malerier på husenes vægge, abstrakt kunst og tage i forskellige farver. 
De mennesker der bor i Reykjavik er venlige og nysgerrige, så du kan roligt forvente at du kommer til at tale 
med mange Islændinge som spørger ind til dit ophold samt oplevelser du bør tage på rundt omkring i 
landet.  

Det er let at komme omkring på enten gåben, cykel eller med bussen. Dog kan man ikke bruge en cykel 
længe, så det er en god ide at anskaffe sig et buskort. 

Selve byen tilbyder gader fyldt med butikker med hvad end du mangler, gode indkøbsmuligheder og en del 
barer og cafeer. Der er altid mange studerende rundt omkring på cafeerne pga. de lave priser for god kaffe, 
mad, og gratis internet.  

Her er et par af mine yndlings steder der bestemt er et besøg værd: 

 Ida Zimsen 

 The Laundromat Cafe 

 Stofan 

 Babalú 

 C is for Cookie  

 Te & Kaffi 

 Bjarni Fel (sports bar)  

 

 

Haskoli Islands og studiemiljø 

 Universitetet tilbyder mange arrangementer, så sørg for at holde øje med UGLA (skolens 
hjemmeside) 

 Der er rig mulighed for at arbejde på skolens område (campus). Der er stille områder med et godt 
arbejdsmiljø, samt en studiecafe med musik og storskærm hvor mange også sidder og læser. Der 
kan man købe mad og drikke til en rimelig pris.  

 Haskoli Island laver en facebook side hvor alle deres udvekslingsstuderende er medlemmer, følg 
med der! Der kommer hele tiden opslag om der er nogen som vil med på ture, eller bare ned og 
have et kop kaffe på en cafe eller lign. 

  



Vandreskoene på! 

Man kan selv sørge for at tage på ture ved enten at lege en bil sammen med andre, eller tage på ture der er 
arrangeret af fx ESN (igennem Haskoli Islands). 

Personligt havde jeg mest glæde af, at samle en stor flok af min gode omgangskreds og så tage af sted i et 
par dage. Vi gjorde det ved at leje et par biler eller en stor van for så at køre hvor end vi ville. 

Island byder på både små og store vandreture der er tæt på Reykjavik. Hvis man er villig til at køre i et par 
timer, kan man dog komme på nogle af de mere udfordrende vandreture Island kan byde på.  

Arrangerede udflugter/oplevelser 

 

Þórsmörk (Valey of Thor) 
Igennem ESN købte jeg en 2 dages tur til 
Þórsmörk, der byder på flotte vandreture  
hvor dit bentøj bliver sæt på prøve 

 

Fisketur med afgang fra havnen i Reykjavik 
Ud over vandreture tilbyder ESN også fisketure, 
hvor en lille båd sejler rundt i nogle timer hvor 
man fisker. Turen bliver efterfulgt af et godt 
måltid på båden. 

 

 

  



Gode råd til hiking 

Naturen på Island er meget anderledes end i Danmark, så det er vigtigt at man skaffer sig noget ordenligt 
udstyr hvis man gerne vil opleve den. Det ene øjeblik er det varmt, lunt og rart – det næste står hav og 
himmel i ét. Det er en nødvendighed at have tøj som kan holde en varm og samtidig tør. Her er et par 
praktiske råd ift. hvad der er en god ide at anskaffe sig: 

 Vandresko med ankelstøtte og god sål 
 Påklædning der følger ”lag-på-lag” princippet 
 Vandretaske  

 

Man kan leje vandreudstyr i Reykjavik for en fornuftig pris; så man behøver nødvendigvis ikke at slæbe et 
telt, liggeunderlag og sovepost med til Island. 

Det er vigtigt at man tænker sig om når man vælger at tage på ture ud i naturen. Omgivelserne kan se 
fredelige ud, men siden Island har og har haft en hel del vulkansk aktivitet, så er omgivelserne derefter. 
Især skal man være klar over, at når vinteren rammer bør man være ekstra opmærksom på is, sne og ikke 
mindst vejret, som kan skabe mange problemer.  



 

Det sociale og boligforhold 

Det bedste råd jeg kan give er at være åben fra start af. Man kommer til at møde utrolig mange forskellige 
mennesker fra hele verdenen og man kan opleve mange ting sammen, som kan gå hen at blive værdifulde 
minder. 

 Sørg for at tage med til sociale events du kan så tidligt og ofte som muligt 

 Vær åben overfor forskellige typer af mennesker, for du kommer til at møde en hel del af dem! 

 Haskoli har gode studie forhold, både hvor man kan sidde i fred og ro eller med livemusik i 
studiecafeen og arbejde med andre.  

Man tager ikke til Island for at blive ét sted hele ens ophold, så vær indstillet på, at du kommer til at se en 
masse! 

Der er et par muligheder når det kommer til bolig. Man kan leje sig ind i en lejlighed og dele den med et par 
andre studerende (hvilket jeg gjorde), eller bo på kollegierne der er tilknyttet Haskoli Islands. Kollegierne 
har gode faciliteter og er ikke langt fra universitetsbygningerne hvor diverse timer foregår.   

 

 

 



Haskoli Islands 

Jeg valgte at tage 3 fag på Haskoli, hvor størstedelen af deltagerne var lærerstuderende, og havde derfor 
fokus på at teori og det praktiske (udflugter), mm. kunne anvendes i undervisnings situationer. 

 
Icelandic Nature and Cultural Legacy 

Dette fag var bade praktisk og teoretisk og indeholdte derfor en del ture hvor der efterfølgende blev lavet 
opgaver og fremlæggelser. Udflugterne foregik ved, at vi blev hentet i bus og kørt til destinationen 
(vulkaner, lavakanaler, mm.)  

Pedagogy  

Dette fag er ‘pædagogik’, hvor hovedemnet er undervisning med en teoretisk og praktisk tilgang.  

Teaching Multi Cultural Students 

Fagligt fik jeg mest ud af dette fag, der blandt andet tilbød gode praktiske råd ift. undervisning af elever, 
der ikke kan sproget i det land de kommet til.  


