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Min historia börjar med en helt vanlig innevecka för mig som distansstudent på 

grundlärarprogrammet. Vi hade en föreläsning med Assar Hörnell och i slutet säger han 

”Missa nu inte chansen att göra utlands VFU”. Samma sekund som han pratat klart väcktes 

min äventyrslust, tänk att få se ett helt nytt land och samtidigt lära sig om dess 

skolverksamhet. Jag fångade Assar efter föreläsningen och fick en ganska begränsad 

betänketid eftersom VFU var runt hörnet. Jag bestämde mig för att åka till Island på grund 

av naturen och kulturen.  

Allt började med att Assar använde sina kontakter på Island för att få kontakt med en lärare 

som skulle kunna tänka sig att vara handledare åt svensk lärarstudent. Han fick kontakt med 

skolan kelturskole som ligger i ett bostadsområde en bit utanför Reykjavik. Jag fick även 

möjligheten att bo hos en familj där frun jobbade på Islands högskola och mannen på skolan 

där jag skulle ha min VFU. Bjarki och Steingerdur tog in mig i deras hem som en 

familjemedlem.  

Leva på Island 

Dagen då jag skulle resa till Island var jag fruktansvärt nervös dels för att jag var helt ensam 

och dels för jag visste inte vad som jag hade att vänta. Resan gick snabbt och smidigt, helt 

plötsligt stod jag där på busstationen och blev mottagen av Gerda (som jag kallade henne). 

Min engelska var knagglig och osäker –” Hello, nice to meet you … I am Sanne”. Efter en stel 

presentation åkte vi mot radhuset som skulle bli mitt hem de närmaste fem veckorna. 

Radhuset var beläget i ett område som kallades Laufengi och det låg ungefär 15 minuters 

gångväg från skolan där jag skulle ha min VFU.  

Min Isländska familj var extremt gästvänliga och fick mig att känna mig som hemma från 

första stund. Genom att bo med en Isländsk 

familj känner jag att jag fick ut så otroligt 

mycket mer av resan än att bo på vandrarhem 

eller dylikt. Jag fick bekanta mig med den 

Isländska kulturen på ett helt annat sätt än om 

jag hade fått läsa mig till den. Ett exempel på 

detta är redan första kvällen då jag blev 

medtagen på demonstrationen mot Islands 

premiärminister. Detta är något jag inte skulle 

fått uppleva under andra omständigheter.   

Eftersom Gerda har ett stort intresse för att 

jobba som guide på somrarna fick jag 

uppleva många äventyr under mina 

fem veckor på Island. Vi var ute i 



princip varje helg och kollade på olika 

fantastiska saker som hör Island till. I och med 

hennes intresse, fick jag även att höra de lokala 

berättelserna bakom sevärdigheterna, vilket 

var otroligt intressant. 

 

  



Att vara på en Isländsk skola 

Jag blev placerad på en relativt liten skola med ungefär 100 elever, skolan ligger i ett 

bostadsområde utanför Reykjavik. Eftersom undervisning i ämnet Engelska börjar i regel 

sent för de Isländska eleverna blev jag placerad i 

en årskurs 6 samt delvis i en årskurs 7, eftersom 

de två lärarna samarbetade. Alla mina VFU 

uppgifter genomfördes enbart i årskurs 6, därför 

blev det naturligt dem jag lärde känna bäst.  

All kommunikation fick ske på engelska, det 

medförde att det ibland svårt för mig att kunna 

hjälpa eleverna eftersom många av dem inte hade 

så stort ordförråd inom engelskan. I vissa fall så 

var det språkliga självförtroendet som busade. 

Detta kunde man upptäcka i slutet av de första 

två veckorna då man kunde se detta utvecklas hos 

många elever som tidigare suttit tysta.  

De ämnen jag skulle undervisa i var Engelska och 

svensk poesi. Självklart blev båda dessa ämnen 

integrerade, poesin med engelska och engelska 

med Isländska. Jag fick här ta hänsyn till den 

Isländska läroplanen och lära mig hur den är 

uppbyggd och hur den fungerar samt hur jag använder den i undervisningen. När jag 

undervisade i Engelska jobbade vi med att översätta låttexter från Engelska till Isländska, för 

att sedan använda deras översättningar till en lek. När jag undervisade i poesi fick eleverna 

skriva dikter utifrån bilder de själva 

tagit sedan fick de använda bilderna till 

att skriva poesi i olika genrer (te.x. 

narrativa, speculativa).  

Klassen som jag hade var otroligt 

engagerad och lättlärd så det gjorde 

mitt jobb till ett nöje. Jag känner även 

att det var extremt givande att se dem 

växa när de fick prata engelska.  

Mina handledare var väldigt 

engagerade och var väldigt måna om att 

jag skulle få ställa de frågor jag behövde ( även fast de var många) .Vi jämförde ofta isländsk 

undervisning mot en svensk undervisning, dess positiva egenskaper och dess negativa. 

Detta var mycket givande. 

 



De utmaningar jag mötte var att undervisa i årskurser som är utanför min utbildning. En 

annan utmaning var att undervisa helt på 

Engelska. Men genom att möta dessa utmaningar 

har mitt självförtroende stärkts otroligt mycket !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis vill jag säga att denna upplevelse är den bästa jag gjort. Jag har lärt mig så 

otroligt mycket. Mitt äventyr har även stärkt mig som individ och framtida lärare. Jag 

rekommenderar starkt att ta chansen att åka utomlands för att uppleva ett annat skolsystem 

och en annan kultur. Du kommer INTE ångra dig! 

 

 



Snabbfakta 

 Man får stå för alla kostnader själv (kan få bidrag från CSN). 

 Va ute i tid, det är många mellanhänder innan allt är klart. 

 Se till att ha ombokningsbar hemresa, om det inte skulle bli bra.  

 

 

Vill du veta mer? Hör av dig! 

sannehansen@live.se 
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