
Studieophold læreruddannelsen 

Når du tager på studieophold tager du et semester i udlandet, hvor du læser moduler, der svarer til de 

moduler du elleres skulle have haft i Danmark. Det er altså vigtigt du vælger at tage et sted hen, der har 

nogle fag, der svarer til dine fag her i Danmark. Nogle lande tilbyder mange forskellige fag andre har kun få 

fag at vælge imellem.  

Husk se også dokumentet ’Procedure for studieophold’.  

Som inspiration kan du nedenfor se nogle eksempler på steder du kan tage hen, men kontakt altid din 

internationale koordinator og få en samtale om dine muligheder: 

Louise Flege - lofl@pha.dk  
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Universidad del País Vasco, Baskerlandet, Spanien 

https://www.ehu.eus/en/en-home  

Dette universitet ligger i Baskerlandet, Spanien. Baskerlandet har sit eget sprog men officielt taler alle 

spansk. Kurserne som dette universitet tilbyder er dog på engelsk, så du skal ikke kunne tale spansk for 

at tage af sted. Baskerlandet har sin egen kultur, deres egne sportsgrene og deres egen lækre mad og er 

meget stolte af deres kultur. De vil derfor rigtig gerne dele deres kultur med dig og du skal regne med at 

føle dig rigtig velkommen når du rejser i Baskerlandet.  

Bakerlandet er et skønt sted at rejse hen – folk er meget åbne og vil gerne fortælle alle om deres kultur, 

klimaet er mildt, der er meget grønt og der er både bjerge, strande og storbyer.  

          

Fag: Du kan læse mange forskellige fag på dette universitet. Universitetet har tre forskellige campus, så det 

er vigtigt at du søger fag, der ligger på samme campus.  

 På campus Alava kan du fx læse historie og engelsk både i forårs- og efterårssemesteret og i 

forårssemesteret tilbyder de også matematik, samfundsfag, naturfag. 

 På campus Bilbao kan du fx læse billedkunst og naturfag og i efterårssemesteret tilbyder de også 

engelsk og idræt.  

 På campus Gipuzkoa kan du læse engelsk og matematik.  

Semesterstart: 

 Efterårssemesteret starter i begyndelsen af september og slutter i midten af januar 

 Forårssemesteret starter i slutningen af januar og slutter i begyndelsen af juni 

Det er ikke et problem, at deres semester starter før vores. Det findes der en løsning på – kontakt din 

internationale koordinator og hør mere om dine muligheder lofl@pha.dk  

Bolig: Universitetet er behjælpelig med at finde bolig til dig. Man bor som regel i kollegieværelse på 

campus. Desuden har universitetet studerende, som hjælper jer ved ankomst og som er jeres 

kontaktperson under opholdet.   

Økonomi: Du kan leve for ca. 650-850 euro om måneden i Baskerlandet. Du får et Erasmus grant med, der 

svarer til 300 euro om måneden foruden din SU. Du kan altså tage af sted omkostningsfrit hvis du fx lejer 

din lejlighed ud i Danmark imens du er afsted.  

Du kan læse meget mere her:  

 https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-exchange-students   

 https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1f535ac1-f4ca-

4d24-ba2e-28c6932676ca  

https://www.ehu.eus/en/en-home
mailto:lofl@pha.dk
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https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1f535ac1-f4ca-4d24-ba2e-28c6932676ca


Háskóli Íslands, Reykjavik, Island 

https://english.hi.is/  

Islands universitet, der også har læreruddannelse ligger i centrum af Reykjavik. Universitetet er 

velorganiseret og modtager hvert år mange udvekslingsstuderende. Universitetet har fx 

mentorordninger for studerende og alle kurser har tydelige mål som hjælper dig igennem semesteret 

samt inspirerende undervisere.  

Reykjavik er en moderne by, der også rummer gammel historie og skøn og vild natur. Byen er kendt for 

sine historiske såvel som kunst museer og ikke mindst varmekilderne, der tiltrækker mange turister hvert 

år. Byen har et godt kultur- og natteliv – her er gode svømmehaller, fitness centre, mange caféer og 

restauranter, livemusik og meget mere. Hvis du er heldig får du oplevet nordlyset og får mulighed for at 

se Islands skønne natur.   

      

Fag: Universitetet på Island tilbyder både kurser på dansk og engelsk. Du har derfor et stort udbud af fag og 

kurser at vælge imellem. Du kan fx læse dansk litteratur og litteraturhistorie, engelsk, tysk som 

fremmedsprog, nordisk religion, historie og samfund, geografi, fysik/kemi, matematik samt tage praktik 

som en del af dit studieophold.  

Semesterstart: 

 Efterårssemesteret starter midt august og slutter i november 

 Forårssemesteret starter i januar og slutter i april  

Tager du afsted i forårssemesteret anbefaler vi at du også tager din praktik i Reykjavik.  

Bolig: Universitetet er behjælpelig med at finde bolig til dig. Man bor som regel i kollegieværelse på 

campus. Desuden har universitetet studerende, som hjælper jer ved ankomst og som er jeres 

kontaktperson under opholdet.   

Økonomi: Det er dyrt at bo i Island, Derfor får du den høje takst af Erasmus stipendium med på ca. 370 

euro om måneden oveni din SU. Som dansker finder du nok priserne sammenlignelige med danske priser 

og går du efter tilbud og cykler rundt i byen, kan du holde omkostningerne nede.  

Du kan læse mere her:  

 https://english.hi.is/university/international_exchange_students  

 https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=exhange_course_list  

https://english.hi.is/
https://english.hi.is/university/international_exchange_students
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Stranmillis University College, Belfast, Nordirland 

https://www.stran.ac.uk/  

Universitetet er en mindre afdeling af Queens University Belfast og ligger i udkanten af Belfast. På 

campus Stranmillis kan man læse til lærer og pædagog og ligger på en stor grund med park omkring, 

undervisningslokaler, bibliotek, kantine, café og ikke mindst kollegieboliger. Skolen tager godt imod de 

internationale studerende og er meget hjælpsomme. Der bliver organiseret flere begivenheder og ture i 

løbet af semesteret som både er værd at deltage i og som desuden også er gratis. Som studerende på 

Stranmillis kan man også købe et billigt medlemskab i af Queens University Gym, hvor man kan træne 

både alene og på hold. Det er store og fine faciliteter, som også inkluderer en svømmehal. Derudover 

tilbyder Stranmillis og Queens University en lang række klubber og aktiviteter som man kan tilmelde sig 

(en tidligere studerende var fx medlem af bueskydningsklubben!)  

Belfast er en moderne storby med et hav af shopping muligheder, caféer og restauranter, pubber, 

biografer, museer og andre attraktioner. Belfast er omgivet af meget smuk natur - det meste inden for 

rækkevide med bus eller tog. Der selvfølgelig og så mulighed for at tage til andre områder i Nordirland, 

Irland eller Storbritannien. Men pas på den nordirske accent – den er svær at forstå!  

                                  

Fag: På Stranmillis kan du læse engelsk som andetsprog, matematik, dansk (litteratur), science, 

art/drama/musik, filosofi, religion og etik samt idræt. Universitetet anbefaler at man også tager kurser om 

nordirsk kultur og uddannelse. Du kan desuden tage praktik som en del af dit ophold. Flere kurser tilbydes 

kun i efterårssemesteret.  

Semesterstart: 

 Efterårssemesteret starter i September og slutter i december 

 Forårssemesteret starter i januar og slutter i maj 

Tager du afsted i forårssemesteret anbefaler vi at du også tager din praktik i Belfast.  

Bolig: Det er en god idé at bog på kollegiet på skolen, det skaber et godt fælleskab med de andre 

studerende og man får både morgenmad og aftensmad som en del af huslejen. Det giver virkelig den fulde 

oplevelse af Stranmillis.  

Økonomi: Når man tager på udveksling i Belfast får man den høje takst af Erasmus stipendium med på ca. 

370 euro om måneden oveni din SU. Som dansker finder du nok priserne sammenlignelige med danske 

priser. Du sparer en del ved at huslejen også inkluderer forplejning.  

Du kan læse mere her:  

 https://www.stran.ac.uk/international-students/erasmus/  

https://www.stran.ac.uk/
https://www.stran.ac.uk/international-students/erasmus/


Høgskulen i Volda, Norge 

https://www.hivolda.no/  

Norge er kendte for deres skolesystem og læreruddannelse. Meget forskning inden for pædagogik og 

didaktik kommer fra Norge og deres uddannelse afspejler derfor nyeste forskning omkring 

læreruddannelsen. Lærerstuderende i Norge er som i Danmark meget forskellige. Nogle er unge og 

kommer direkte fra gymnasiet andre er ældre med familier og børn hjemme. Undervisningen er varieret 

og der er mødepligt til undervisningen på campus. Læreruddannelsen er delt op i en uddannelse for 1.-7. 

klassetrin og en for 5.-10. klassetrin og de studerende får en masteruddannelse, som niveaumæssigt 

ligger en takt højere end en bachelor uddannelse.  

Volda er en moderne by med cirka 7000 indbyggere. Byen ligger omkranset af fantastisk natur der giver 

rig lejlighed til aktiv fritid med klatring, vandring, kajak- eller skiture al efter vejret. I byen findes gode 

caféer og mange muligheder for at gå ud om aftenen.  

      

Fag: Fordi de fleste kurser foregår på norsk og du dermed kan læse følge alle moduler er der mange fag at 

vælge imellem i Volda. Engelsk, historie, samfundsfag, religion, idræt, udeliv, madkundskab, håndværk og 

design, naturfag, fysik/kemi, musik mv. Du kan desuden tage praktik som en del af dit ophold.  

Semesterstart: 

 Efterårssemesteret starter slut august og slutter i december 

 Forårssemesteret starter i januar og slutter i starten af juni 

Tager du afsted i forårssemesteret anbefaler vi at du også tager din praktik i Volda.  

Bolig: Universitetet hjælper med at finde bolig og man bor oftest på kollegie. Her møder man andre 

studerende og bor billigt. Husleje inkluderer Wi-Fi og kabel TV samt har et køkken med køkkenudstyr, så 

man selv kan lave mad.  

Økonomi: Når man tager på udveksling i Norge får man den høje takst af Erasmus stipendium med på ca. 

370 euro om måneden oveni din SU. Det er dyrt at bo i Norge, men som dansker finder du nok priserne 

sammenlignelige med danske priser. Universitetet tilbyder mange gratis aktiviteter for studerende.  

Du kan læse mere her:  

 https://www.hivolda.no/students%C3%B8rvis/studieinnhald/emne  

  

https://www.hivolda.no/
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Leuphana Universität, Lüneburg, Tyskland 

https://www.leuphana.de/ 

Leuphana universitet er et moderne uddannelsessted, der tilbyder flere forskellige uddannelser.  

Universitetet har mange udvekslingsstuderende hver år og er derfor gode til at tage sig af internationale 

studerende. Ved ankomst hjælpes man i gang af en studerende, man får tilbudt et sprogprogram inden 

semesterstart og der laves flere ture og udflugter i løbet af semesteret. Desuden har universitetet gode 

sportsfaciliteter, som man som studerende kan anvende.  

Lüneburg er en by med mange studerende, da der findes mange uddannelser i byen. Dette gør, at der er 

mange unge i byen og dermed også mange gode caféer, barer, butikker mv. Byen rummer masser af 

historie og gamle huse og har en yderst charmerende og smuk bymidte. Byen ligger tæt på Hamborg, 

hvortil der går tog dagligt.  

      

Fag: Hvis du kan læse fag på tysk, er der mange fag at vælge imellem. Du kan altså bruge opholdet til at 

styrke dit tyske niveau samtidig med at du læser et af dine andre fag. Universitetet tilbyder et 

sprogprogram, hvor du får opfrisket dit tyske sprog fire uger inden semesterstart. Du kan læse fag såsom 

tysk som fremmedsprog, engelsk, kunst, matematik, sport, musik, fysik/kemi.  

Semesterstart: 

 Efterårssemesteret starter 1. oktober og slutter sidst i februar.  

 Forårssemesteret starter 1. april og slutter i starten af juli.  

Pga. semesterdatoerne anbefaler vi at du tager afsted i foråret, hvis du gerne vil studere i Lüneburg.   

Bolig: Universitetet hjælper med at finde bolig og man bor enten på kollegie eller i private lejligheder, som 

man deler med andre studerende internationale eller tyske. Dette giver dig en mulighed for yderligere at 

træne dit sprog og det er en måde at bo billigt på også.   

Økonomi: Leveomkostningerne i Tyskland er generelt lavere end i Danmark. Du får et Erasmus grant med, 

der svarer til 300 euro om måneden foruden din SU. Du kan altså tage af sted omkostningsfrit hvis du fx 

lejer din lejlighed ud i Danmark imens du er afsted.  

Du kan læse mere her:  

 https://www.leuphana.de/en/portals/international-students.html  

 https://mystudy.leuphana.de/vvz/show  

 

https://www.leuphana.de/
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Charles University, Prag, Tjekkiet 

https://pedf.cuni.cz/PEDFEN-1.html 

Charles universitet er et gammel universitet med et stolt tradition. Universitetet ønsker en høj faglighed 

både inden for fagene samt det pædagogiske/didaktiske felt. Universitetet har mange udenlandske 

partnere og der er derfor mange forskellige nationaliteter under uddannelse hvert år. Universitetet har 

en mere formel omgangstone med undervisere. Stedet er dog også gode til at opbygge gode 

studiemiljøer og har forskellige klubber for de studerende, teater forestillinger, filmfremvisninger, kor, 

sports- og fitness muligheder mv.   

I Prag kan du finde mange kulturelle muligheder både inden for kunst og kultur. Der er mange gode 

museer, caféer, restauranter, barer, koncerter mv. Det er nemt at komme rundt i Prag med byens 

offentlige transport som også er yderst billigt.  

      

 

Fag: Alle kurserne som her er beskrevet foregår på engelsk og alle er tæt tilknyttet didaktik, da fagene 

udbydes på universitetets læreruddannelse. Du kan læse fag såsom engelsk, historie, kemi, matematik, 

musik, idræt, art og biologi.  

Semesterstart: 

 Efterårssemesteret starter 1. oktober og slutter sidst i januar.  

 Forårssemesteret starter midt i februar og slutter sidst i maj.  

Pga. semesterdatoerne anbefaler vi at du tager afsted i foråret, hvis du gerne vil studere i Prag.   

Bolig: Universitetet hjælper med at finde bolig og man bor som regel på kollegie. Universitetet har gode 

muligheder for studerende med børn eller studerende med et handicap.  

Økonomi: Leveomkostningerne i Prag er generelt lavere end i Danmark. Du får et Erasmus grant med, der 

svarer til 300 euro om måneden foruden din SU. Du kan altså tage af sted omkostningsfrit hvis du fx lejer 

din lejlighed ud i Danmark imens du er afsted.  

Du kan læse mere her:  

 https://cuni.cz/UKEN-142.html 

 https://pedf.cuni.cz/PEDFEN-96.html  

 https://cuni.cz/UKEN-702-version1-promobooklet_cu_2018.pdf  

https://pedf.cuni.cz/PEDFEN-1.html
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Universidad de Barcelona, Spanien 

https://www.ub.edu/portal/web/education/home  

Læreruddannelsen i Barcelona dækker indskolingselever. Uddannelsen er meget optaget af hele barnets 

udvikling og inklusion. Læreruddannelsen ligger lidt uden for Barcelona med metro station lige ved 

campus. Fakultetet har grønne områder og en café, hvor man som studerende kan mødes. Der findes 

udvekslingsstuderende fra mange forskellige lande, så at studere et semester i Barcelona betyder at du 

kommer til at møde mange forskellige nationaliteter. De kurser du kan vælge at læse foregår på engelsk, 

så du skal ikke kunne spansk eller catalansk for at studere på universitetet, men vil du gerne lære det 

tilbyder universitet sprogkurser for alle udvekslingsstuderende. Universitetet har desuden sports og 

fitness faciliteter mod en lille egenbetaling.  

Barcelona er som storby rig på muligheder kulturelt og socialt. Klimaet er venligt så megen aktivitet 

foregår udendørs. Der er mange turister i byen og mange seværdigheder, så du kommer ikke til at kede 

dig under dit ophold. Det er nemt at komme rundt i byen med metro og det er også nemt at tage bus 

eller tog ud af byen, hvis man vil udforske omkringliggende egne.  

    

Fag: Alle kurserne som her er beskrevet foregår på engelsk og alle er tæt tilknyttet didaktik, da fagene 

udbydes på universitetets læreruddannelse. Du kan læse fag såsom engelsk (både forår og efterår), historie, 

matematik, idræt og drama tilbydes i efteråret samt geografi, musik og praktik som tilbydes i foråret.  

Semesterstart: 

 Efterårssemesteret starter midt september og slutter i januar.  

 Forårssemesteret starter midt i februar og slutter i starten af juni.  

Tager du afsted i forårssemesteret anbefaler vi at du også tager din praktik i Volda.  

Bolig: Universitetet hjælper med at finde bolig og man bor som regel på kollegie.  

Økonomi: Leveomkostningerne i Barcelona er generelt lavere end i Danmark dog kan husleje være dyrt så 

vi anbefaler at man bor på kollegie. Du får et Erasmus grant med, der svarer til 300 euro om måneden 

foruden din SU. Du kan altså tage af sted omkostningsfrit hvis du fx lejer din lejlighed ud i Danmark imens 

du er afsted.  

Du kan læse mere her:  

http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/welcomeang.htm 
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Udenfor EU 

Ønsker du at rejse uden for EU eller Norden anbefaler vi Memorial University, New Foundland i Canada. Du 

får her muligheden for at studere uden ekstra betaling, men du skal være opmærksom på, at du når du 

rejser uden for EU ikke får Erasmus stipendier med og skal altså klare dig med din SU under dit ophold. 

I Canada kan du læse fag såsom musik, billedkunst, science, matematik, engelsk som andetsprog samt 

idræt.  

Er du interesseret i dette ophold skal du kontakte Louise Flege for yderligere information – lofl@pha.dk  

 

 Mvh. Louise Flege, International koordinator og lektor, lofl@pha.dk   

 

 

 

The World is not in your books and maps – it’s out there.  

(J. J. Tolkien) 
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