
Vedr.: Udlandsophold i Reykjavik 
 

I forbindelse med min kandidat uddannelse ved Sprog, Litteratur og Medier, foretager jeg, 

udlandsophold i Reykjavik, Island. Perioden befinder sig efteråret 2022, som svarer til 

5måneders semesterophold. Med tre emnefag i studiet, har jeg Sprog&Kultur, Amerikanske 

noveller, samt Kulturelle studier med i alt 30ECTS points. 

Islands Universitet består af omtrent 14.000 studerende og befinder sig i hovedstaden, 

Reykjavik med 123.000 indbyggere. 

 

Byen Reykjavik er præget af farverige seværdigheder med historiske baggrund, hvordan byen 

udviklede fra kolonitiden til selvstændigland. Man kan fornemme dets høje værdsættelse af 

deres Islandsk sprog i dagligliv og man får mange tilbud fra Islands Universitetet bl.a. om 

mindfulness, mental sundheds aktiviteter og studerende sammenkomst. 

  

Med hensyn til studiet, får jeg venner med forskellige etniske baggrunde fra verdenen, bl.a. 

italienske, tyske, polske, franske, kineser og hollandske venner. På tværs af vores forskellige 

kulturer, lærte vi, hvorledes vores værdier har forskelle, og kunne få lejligheden til at lære 

andre sprog. Udover studiet får jeg muligheden for at tage til Golden Circle med vandfald og 

andre steder, samt den berømte varmbadning i Blue Lagoon. 

Byen har såkaldt ‘Downtown’ hvor man kan altid få noget en kop kakao, mens man læser 

studier. Man kan gå hen for at se smukke kirke – Hallgrimskirkja. 

 

Stedet kan anbefales til det Unge der vil have oplevelser, såvel som de som interesserede i 

sprogligt, kulturelt og indenfor turist branchen. Man får nye synsvinkler over livet, nye 

kulturelle viden, og man lærer af det udfordringer med hensyn studielivet og dagliglivet. 

Ikke mindste med studiets indhold med diskussioner om sproget og kultur er en af det 

lærerige under opholdet. Blot til info, er der andre studieretninger ved Universitetet. 

 

Takket være Ivalo og Minik Fondens økonomiske støtte, bliver dette udlandsophold til 

realitet som dækker udgifter. 

 

Mine fem anbefalinger inden man tager udlandsophold: 

- Tag dig god tid til planlægning 

- Lav en budget med alle forventede udgifter 

- Læs Universitetets eksamensordninger 

- Søg bolig i god tid 

- Ilisimatusarfik’s samarbejdspartnere kan læses ved Uni.gl og henvend til 

Ilisimatusarfik’s International kontor 


