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Kom	  I	  kontakt	  med	  din	  indre	  islænding	  
	  
Efter	  fire	  uger	  på	  Island	  føler	  jeg	  nu,	  at	  jeg	  er	  kommet	  i	  kontakt	  med	  min	  indre	  is-‐mand.	  Det	  
var	  en	  spændende	  rejse,	  som	  var	  fyldt	  med	  vilde	  oplevelser	  og	  udfordringer.	  	  
	  
Jeg	  fik	  fornøjelsen	  af	  at	  rejse	  til	  Island	  med	  to	  medstuderende,	  hvilket	  gjorde	  at	  rejse	  dertil	  i	  
første	  omgang	  ikke	  var	  så	  ’farlig’.	  Vi	  skulle	  alle	  tre	  til	  Akureyri	  i	  praktik.	  Vi	  boede	  hver	  for	  sig,	  
men	  mødtes	  et	  par	  gange	  om	  ugen,	  hvor	  vi	  bl.a.	  tog	  på	  opdagelse	  i	  det	  smukke	  land.	  Mere	  om	  
det	  senere.	  	  
	  
Jeg	  blev	  indlogeret	  på	  Gula	  Villan	  Guesthouse,	  som	  til	  min	  overraskelse	  var	  fyldt	  med	  7	  andre	  
internationale	  studerende.	  Jeg	  kom	  dermed	  til	  at	  bo	  sammen	  med	  folk	  fra	  Polen,	  Tyskland,	  
England,	  Slovakiet,	  Italien,	  Tjekkiet	  og	  faktisk	  også	  en	  fra	  Danmark.	  Vi	  havde	  et	  dejligt	  
sammenhold	  og	  lavede	  jævnligt	  ting	  sammen.	  Fx	  cafebesøg,	  fællesspisning,	  biograftur	  etc.	  
Derudover	  mødte	  jeg	  også	  rigtig	  mange	  studerende	  fra	  universitet	  –	  på	  diskotek	  bl.a.	  Fælles	  
for	  dem	  alle	  var,	  at	  de	  også	  boede	  i	  ’Guesthouses’,	  så	  næsten	  uanset	  hvad,	  kommer	  du	  nok	  til	  
at	  bo	  med	  andre	  internationale	  studenter,	  hvis	  du	  vælger	  at	  tage	  til	  Akureyri	  og	  bo	  i	  
Guesthouse.	  	  
	  
Jeg	  var	  i	  praktik	  på	  Oddeyrarskoli,	  som	  er	  en	  lille	  skole	  med	  mindre	  end	  150	  elever.	  
Stemningen	  var	  dejlig	  afslappet	  på	  skolen	  og	  personalet	  var	  meget	  behjælpelige.	  Den	  første	  
dag	  jeg	  kom	  blev	  jeg	  vist	  rundt	  og	  fik	  en	  snak	  med	  de	  forskellige	  lærere	  –	  og	  fik	  allerede	  lov	  til	  
at	  gå	  hjem	  kl.	  13.30,	  så	  jeg	  kunne	  fordøje	  alle	  indtrykkene.	  	  
	  
Jeg	  underviste	  i	  dansk	  og	  matematik	  i	  en	  9.	  og	  10.	  Klasse.	  Undervisningen	  foregik	  på	  dansk	  i	  
dansktimerne	  og	  på	  engelsk	  i	  matematiktimerne.	  Eller	  dvs.	  jeg	  snakkede	  dansk	  i	  
dansktimerne	  for	  de	  eneste	  de	  kunne	  sige	  var:	  ”Jeg	  hedder	  ….”,	  efter	  hhv.	  3	  og	  4	  års	  
danskundervisning.	  Der	  var	  derfor	  nok	  at	  tage	  fat	  på.	  Jeg	  fandt	  ud	  af,	  at	  vi	  har	  mere	  fokus	  på	  
induktiv	  undervisning	  Danmark	  end	  de	  har	  på	  Island	  (sammenligner	  her	  kun	  med	  
Oddeyrarskoli).	  Det	  var	  derfor	  lærerigt	  både	  for	  mig	  og	  de	  islandske	  undervisere	  at	  tale	  om	  
læring	  generelt.	  Mit	  perspektiv	  blev	  i	  hvert	  fald	  udvidet.	  	  
	  
I	  løbet	  af	  ugen	  var	  der	  nok	  at	  se	  til	  med	  praktikken,	  så	  det	  var	  dejligt	  at	  kunne	  slappe	  af	  i	  den	  
islandske	  natur	  i	  weekenderne.	  Sammen	  med	  de	  to	  andre	  lærerstuderende	  fra	  UCL	  tog	  jeg	  på	  
tur	  i	  området	  omkring	  Akureyri.	  Det	  var	  så	  smukt	  en	  natur	  (se	  billeder).	  Der	  er	  bl.a.	  mulighed	  
for	  at	  opleve	  varme	  kilder,	  nordlys,	  vulkaner,	  boblende	  mudder,	  ridning	  osv.	  Jeg	  tror	  nok,	  at	  
de	  varme	  kilder	  ved	  Myvatn	  var	  min	  favorit.	  	  
	  
Praktisk	  råd:	  Spørg	  dig	  selv:	  ”Ville	  jeg	  fortryde	  ikke	  at	  tage	  af	  sted?”	  Hvis	  svaret	  er	  JA,	  så	  tag	  
beslutningen	  og	  ansøg.	  Alt	  andet	  skal	  nok	  ordne	  sig.	  	  	  
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Jeg	  kan	  kun	  anbefale	  at	  tage	  af	  sted	  og	  genforene	  dig	  selv	  med	  din	  indre	  islænding.	  	  
	  
Udsigt	  over	  Akureyri	  

	  
	  
Gula	  Villan	  
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Nogle	  af	  dem	  jeg	  boede	  sammen	  med	  J	  

	  
	  
På	  vandretur	  
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God	  tur	  herfra	  J	  
	  

	  


