
 

 

Min Erasmus+ oplevelse 
 
 

Navn Gry Sandholm Jensen 
 
 

Fag Engelsk, dansk og drama 
 
 

Sted (by og land) Reykjavik, Island 
 
 

Partnerskoles 
/kursusudbyders 
navn og adresse 

Borgaholtsskoli 
Mosavegur 15 
Reykjavik 
 
 

 
 

o Hvorfor valgte jeg at tage på jobshadowing/kursus i udlandet - hvad ville jeg 
gerne opnå? 
 
Jeg ville gerne have indblik i, hvilke udfordringer andre oplever i 
fremmedsprogsundervisningen, og hvordan de løser dem. Derudover ville jeg 
gerne mere generelt lære om, hvordan uddannelse af unge i gymnasiealderen og 
selve undervisningen af dem gribes an i et andet land for at sætte min egen 
undervisning i det danske skolesystem i perspektiv. Jeg valgte Island, fordi jeg 
havde en forventning om, at det på en gang var en skolekultur, der mindede om 
den danske, men samtidig med nogle væsentlige forskelle, og så gav det god 
mulighed for at opleve fremmedsprogsundervisning, da de både underviser i 
engelsk og dansk som fremmedsprog. 

 
 

o Hvad har jeg lært, og hvad overraskede mig?  
 

Jeg har lært at der er nogle væsentlige forskelle på både skolesystemerne og 
tilgangen til undervisningen i Danmark og Island. Det kom både til udtryk i 
organiseringen af uddannelserne, i tilrettelæggelsen af undervisningen, forholdet 
mellem lærer og elev og i selve indholdet i faget – særligt i engelskfaget, hvor 
der var stort fokus på ordforråds-indlæringen.  
 
Som dansker og underviser i dansk var det også meget interessant at høre, 
hvordan eleverne opfatter det danske sprog og hvilken tilknytning de har til 
Danmark – mange unge kan i dag ikke se pointen med at lære dansk, fordi de 
kan bruge engelsk i stedet, men samtidig var eleverne ofte meget interesserede i 



 

at fortælle om deres egne erfaringer med Danmark og fx danske 
familiemedlemmer eller forbindelser. 
 
Det overraskede mig, at forskellene på både skolesystemerne og selve 
undervisningen var større, end jeg havde regnet med, og dette har sat gang i 
nogle interessante refleksioner over hele tilgangen til undervisningen i min egen 
danske uddannelseskontekst. 

 
o Hvad har været en særlig god oplevelse? 

 
Det var generelt en rigtig god oplevelse at være på skolen og deltage i hverdagen 
der. Alle var meget imødekommende, og jeg fik et rigtig godt indblik i 
skolekulturen og de muligheder og udfordringer lærerne oplever. Derudover 
havde de på netop denne skole en særlig kunst-linje, hvor eleverne blandt andet 
havde drama, og her fik jeg også lov til at følge noget af undervisningen. Det var 
meget givende at opleve, hvordan de arbejdede med de kunstneriske fag tænkt 
ind i en større sammenhæng, hvor eleverne fx lavede projekter på tværs af 
fagene.   

 
 
 
Tre billeder fra mit Erasmus+ ophold  

 


