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I ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM SKÓLANN 
 
Skólinn er frekar stór og allur á sama svæðinu. Hann liggur í einskonar hring og í miðjunni er 
garður með litlu vatni og aðstöðu fyrir nemendur til að sitja úti ef veður leyfir. Skólinn er með 
nokkur prógrömm í gangi sem hægt er að fylgja alveg. Þar á meðal er International Business 
og Life Science sem eru Bachelor prógrömm. Svo býður skólinn upp á fullt af Master 
prógrömmum. Flestir skiptinemarnir sem ég talaði við voru að taka staka áfanga og voru ekki 
endilega að fylgja einu prógrammi.  
 
Í skólanum eru yfir 34 þúsund nemendur og þar af um 900 skiptinema pláss. Skólinn býður 
upp á margvíslega áfanga sem kenndir eru á ensku. Kennslukerfið í skólanum er að mestu 
öðruvísi en því sem við kynnumst hér á Íslandi. Önnin skiptist upp í 4 hluta og á hverjum hluta 
tekur viðkomandi einn áfanga sem er 7,5 einingar og á þeim tíma er sá áfangi sá eini sem 
viðkomandi er í. Því næst tekur viðkomandi lokapróf og svo hefst næsti hluti þar sem næsti 
áfangi er tekinn fyrir og svo framvegis.  Það er þó mögulegt að finna áfanga sem kenndir eru 
yfir alla önnina og með lokaprófi eða verkefni í endann á önninni. Mikið var um hópaverkefni 
og litlum verkefnum yfir önnina hjá mér.  
 
 
II HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR  
 
Ég sótti frekar seint um í skólann og fékk því upplýsingarnar frekar seint eða um mánuði fyrir 
brottför. Það sem var erfiðast var að velja sér áfanga sem allir pössuðu saman útaf 
skiptingunni sem skólinn er með á önninni. Það er ef þú fylgdir ekki einu prógrammi þurfti að 
finna áfanga sem pössuðu rétt saman yfir önnina.  
 
Ég flaug til Stokkhólms og þaðan til Umeå. Ég flaug yfirleitt með SAS á milli Umeå og 
Stokkhólms eða reyndi að finna alltaf ódýrasta kostinn. Hægt er að ferðast með lest á milli en 
það tekur að minnsta kosti 6 klukkustundir. Allir flugmiðar sem ég bókaði voru pantaðir í gegn 
um netið og urðu engin vandræði með það. 
 
Fyrsti dagurinn á vorönn var 19. janúar 2014. Á þeim degi þurfti maður að vera búinn að 
kynna sér hvar sýnir áfangar voru kenndir og þá fór einskonar skráning fram í áfangana. Þú 
þurftir að mæta í sérstaka stofu og skrá þig niður á blað að þú ætlaðir að taka þátt í 
áfanganum, ef það var ekki gert þá áttiru á hættu að fá ekki að sitja áfangann. Á þeim degi 
var einnig hægt að skrá sig í Buddy Program og vera skipaður í hóp með mörgum 
skiptinemum, sem ég mæli eindregið með. Byrjun á hverjum áfanga fyrir sig var mjög 
breytileg. Ég tók 3 áfanga sem voru kenndir yfir alla önnina og þeir byrjuðu allir á sitthvorum 
tímanum og það var kennarinn sem réð því og því held ég að það sé mjög breytilegt. Þeir 
sem voru innan ákveðins prógramms byrjuðu hinsvegar flestir á sama tíma og tóku próf á 
sama tíma það er að segja eftir 4-5 vikur í áfanganum var lokapróf. Því næst hófst næsti 
áfangi og svo framvegis. Ég fór í fyrsta lokaprófið mitt 4. apríl og það síðasta 6. maí. Það fór 
bara eftir því hvernig kennararnir vildu hafa þetta.  
 
Yfir önnina voru ekki mikið af sérstökum viðburðum á vegum skólans endilega en Buddy 
Programmið bauð upp á marga skemmtilega viðburði. Minn Buddy hópur innihélt 35 
nemendur, 8 sænska nemendur og 27 skiptinema. Við hittumst oft yfir önnina og gerðum 
ýmsilegt saman og kynntumst flest öll mjög vel. 
 
Afgreiðslan og alþjóðaskrifstofan í skólanum var alltaf til taks og lét mann vita ef maður átti að 
leita eitthvað annað. Það var allt klárt þegar ég kom út og auðvelt að hafa samband við 



skólann. Ég var yfirleitt í e-mail sambandi við konurnar á alþjóðaskrifstofunni og þær svöruðu 
mér yfirleitt mjög fljótt. Það var einn nemandi yfir Buddy Programminu úti og það var auðvelt 
að hafa samband við hana. Ég sendi henni e-mail áður en ég fór út til að spyrjast fyrir og fékk 
mjög góð svör til baka.  
 
Skólinn býður nemendum uppá að búa í svokallaðari Corridor sem eru eins og 
stúdentagarðar. Þar búa nemendur 7-14 saman á gangi, flestir með sér baðherbergi en deila 
eldhúsi og stofu. Það voru langflestir nemendurnir úti sem nýttu sér þetta og á einu svæði 
sem heitir Ålidhem búa um 12 þúsund nemendur í slíku húsnæði. Um leið og þú sendir inn 
umsókn sækir þú um húsnæði í leiðinni. Skólinn hefur svo samband við þig og lætur þig vita 
hvort þú hafir náð því sem þú sóttir um. Ég fór lengri leið í leit að íbúð og var mikið inná 
bostaden.se og fann mér herbergi hjá sænskri fjölskyldu. Það var mjög gaman og skemmtileg 
upplifun. Þó fann ég fyrir því að ég var aðeins í burtu frá nemendunum sem bjuggu flest allir á 
sama svæðinu.  
 
Helsti kostnaðurinn var leiga og matur. Ég borgaði 3500 sænskar í leigu á mánuði og var að 
eyða í kring um 35 þúsund íslenskum í mat á mánuði. Ég þurfti einungis að kaupa eina bók 
sem kostaði mig ekki mikið. Svo var hægt að fá aðgang að bókum á netinu. Bókasafnið var 
með mikið af bókum og bauð uppá góða aðstöðu til að læra.  
 
Í Umeå er mjög góð alþjóðaskrifstofa. Ég var að mestu í sambandi við konu sem heitir Sandra 
Åström í gegn um e-mail. Hún var yfirleitt alltaf við á venjulegum vinnutíma þ.e. frá 8-4 og 
best var að senda henni bara tölvupóst og hún svaraði yfirleitt mjög fljótt. Einu vandræðin sem 
ég lenti í var í lok annar, þá eru þær búnar að vera seinar að svara mér. 
 
Flestum skiptinemum fannst Ísland mjög spennandi land. Ég var ekki beðin um að halda 
neinn fyrirlestur eða neitt slíkt fyrir skólann en eitt kvöld var haldinn Alþjóðlegt matarboð þar 
sem allir komu með rétti frá sínu landi. Þar bauð ég uppá ýmsilega íslenska rétti sem fólki 
fannst misgott. 
 
Ég kynntist mörgum skiptinemum og fann um leið hverjum ég myndi kynnast betur. Buddy 
hópurinn minn hittist oft í mánuði og gerði ýmsa hluti saman þannig að allir gátu verið með. 
Ég held ennþá sambandi við nokkra sem ég kynntist úti og eru nokkrir sem voru með mér í 
hóp að koma til Íslands í sumar. Mér líkaði skólinn mjög vel. Það voru ekki mjög margir tímar 
sem maður þurfti að sækja en að sama skapi þurfti maður að sinna náminu vel sjálfur. 
Kennararnir voru duglegir að minna mann á hvað átti að gera heima að hverju sinni og ef 
maður sinnti náminu yfir önnina var þetta ekkert mál. Ég mæli eindregið með því að hver sá 
sem fer í Umeå University skrái sig í Buddy Programm. Það er svo alltaf hægt að hætta í því 
ef maður fýlar það ekki og enginn er skyldugur til að mæta á viðburði sem þeir vilja ekki mæta 
á. 
 
Allir kennarar og starfsmenn skólans sem ég talaði við töluðu mjög góða ensku. Því var 
auðvelt að skilja skilaboð kennara og flesta nemendur. Það voru þá helst aðrir skiptinemar 
sem voru í basli með enskuna en ekki Svíarnir. Umeå er í norður Svíþjóð og því er mjög kalt á 
veturna. Hægt var að skoða mikið í norðurhlutanum og þar á meðal heimsækja Sami fólkið, 
sem er ættflokkur sem sér um hreindýr. Það var svo boðið uppá ferð þar sem meðal annars 
Sami fólkið var heimsótt og svo farið á Íshótel sem var mjög vinsælt á meðal skiptinema, 
sérstaklega frá heitari löndum. Þegar leið á vorið hlýnaði furðulega hratt og maður varð ekki 
var við mikla rigningu og leiðindarveður. Það má segja að það hafi verið vetur og svo eftir viku 
var nánast komið sumar. Það var mjög gaman að sjá breytinguna á bænum og umhverfinu frá 
vetri til sumars.  
 
Ég hef lært að taka lífinu aðeins rólegra heldur en við Íslendingar gerum. Að mínu mati eru 
Svíar umburðarlyndari heldur en Íslendingar og duglegri að hrósa. Ég kynntist fullt af fólki frá 
mörgum löndum og mun alltaf búa að því. Einn maður sem ég kynntist úti tók gott dæmi fyrir 
mig og sagði: Segjum að tvær manneskjur sækji um starf, ein þeirra hefur alltaf lært allt á 
Íslandi og önnur þeirra hefur lært víðsvegar um heiminn. Að öðru leiti eru þær með 
nákvæmlega sömu einkunnir og kosti og galla. Þá sagði hann: Ég myndi alltaf ráða þá 
manneskju sem hefur upplifað heiminn og kynnst fólki af erlendum uppruna. Eftir þetta samtal 
áttaði ég mig á því hve gott er að búa að því að hafa farið í skiptinám. 



 
 
III UPPLÝSINGAR UM NÁMIÐ 
 
Áfangarnir eru kenndir á ensku og sænsku. Kennararnir sem kenna áfangana á ensku eru 
flest allir mjög góðir í tungumálinu. Svo er sænskan ekkert svo frábrugðin íslenskunni. Skólinn 
byggist minna upp á verkefnum heldur en HR. Meira er um að nemendur fari í fáa tíma og 
læri sjálfir heima hjá sér. Kennslan er mjög bókleg og svipuð og í HR. Fyrirlestrar, glærur og 
verkefni í tímum voru það helsta sem ég upplifði úti. Samanborið við HR þá fannst mér 
skólinn úti auðveldari. Það voru ekki margir í tímum í einu og mikið var um að nemendur áttu 
að spjalla saman. Ég veit að í einu prógramminu voru 7 nemendur sem kynntust þar af 
leiðandi mjög vel.   
 
Þeir áfangar sem ég tók voru allir kenndir á ensku og lesefnið var á ensku. Nema sænsku-
áfanginn. Námsefnið var frekar auðvelt að mínu mati samanborið við námsefnið í HR. En 
þess má geta að ég tók ekki mjög þunga áfanga. Skrifleg próf voru úr fyrirlestrum og 
námsefninu sjálfu. Í einum áfanganum sem ég tók var skyldumæting og ef þú misstir fleiri en 
2 fyrirlestra út af 11 féllstu í áfanganum. 
 
Ég fór í skriflegt, munnlegt og svo verkefna skil. Til að ná sænsku áfangranum þurftiru að fá 
65 stig af 100. Til að ná ensku áfanganum þurftiru að fá 4 af 12 og í Web Design voru 6 
skilaverkefni yfir önnina. 
 
Nemendur geta sótt um bókasafnskort og tekið út bækur að kostnaðarlausu. Á bókasafninu 
eru nokkrar tölvur sem nemendur geta skráð sig inn í og lært í eða notað til að prennta út. Að 
prennta út kostaði 1 sænska hvert blað. Í ensku áfangranum sem ég tók voru allar 
upplýsingar um áfangan sendar í gegn um moodle og einnig í Web Design (sem var kenndur 
á netinu) 

 
 
Nafn áfanga:  Undanfarar Próf  Svið í HR Metið sem 
 
English A  Engir  Skrifl.  Verkfræði Val 
Swedish I  Engir  Skrifl., Munnl. Verkfræði Val 
Web Design  Engin  Verkefni Verkfræði Val 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Ensku áfanginn var mjög auðveldur og ætti ekki að vera mikið mál fyrir þann sem talar og 
skrifar ágæta ensku. Ég tók hann til að skerpa á ensku kunnáttu. Sænsku áfanginn er 
auðveldur fyrir okkur sem höfum íslensku sem móðurmál. Það er engu að síður gott að búa 
að því að tala sænsku og ég get nú bjargað mér í samræðum við sænska manneskju. Web 
Design var auðveldur í fyrstu en þyngdist svo þegar leið á önnina. Verkefnin komu seint á 
netið og einkunnir skiluðu sér mjög seint eftir að önninni lauk.  
 
 
Fyrir þann sem vill fara í skiptinám og prufa eitthvað nýtt er Umeå frábær staður. Mjög rólegur 
bær og vinalegur. Hins vegar er umhverfið nokkuð líkt því íslenska. Skólinn er með mjög 
mikið af skiptinemum og því vanur því að nemendur komi í skólann sem tala annað tungumál 
sem mér fannst mjög góður kostur við skólann.   
 
 
 
Arna Dýrfjörð 
Nemi í Heilbrigðisverkfræði 
arnad13@ru.is 
 
 
 


