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svensk - dansk parallellutbildning (double 
degree) med utomhuspedagogisk inriktning
Du går en vanlig lärarutbildning (utbildningsordn-
ing från 2001), men får genom dina studier mycket 
goda förutsättningar för att undervisa utomhus. 
Studierna tar inte längre tid än den ordinarie ut-
bildningen.
Du läser ett halvår i ett annat land, – finansiering 
via stipendier – och kan tillgodoräkna dig de hög-
skolepoäng du får under tiden. Dessutom får du 
möjlighet att lära något extra och du får ett inter-
nationellt perspektiv på din roll som lärare.

Vill du läsa i danmark?
Förlägg en del av din lärarutbildning till Danmark 
och få högskolepoäng för dina studier där. Du får 

möjlighet att följa ett speciellt framtaget program, 
som gör att du kan genomföra utbildningen på 
samma tid som om du varit kvar hemma. Kurs-
erna under tiden i Danmark är anpassade för att 
passa den nuvarande svenska lärarutbildningen 
(en ny startar i höst). Samtidigt får du mängder 
av upplevelser, nya vänner och ett internationellt 
perspektiv på din utbildning. Lärarutbildningarna i 
Norden är gratis och ger efter examen rätt att un-
dervisa i alla de nordiska länderna. 
Du har två möjligheter att läsa en del av din 
utbildning i Danmark, antingen i ett speciellt 
anpassat program i Nörre Nissum (på danska 
västkusten) eller på den internationella linjen i 
Århus, där undervisningsspråket är engelska.

som första lärarutbildningar i sverige och danmark, kan nu Linköpings universitet och Via 
university College i danmark tillsammans erbjuda en lärarutbildning med utomhuspedago-
gisk inriktning. om du vill ha kvalifikationer för att arbeta med barns lärprocesser utanför 
klassrummet, så är detta något för dig!

nørre nissum: intensiVt utomhusprogram meLLan skog oCh fjord
fag inhoLd point

Kristendom, livet, utbildning och 
medborgarskap

Med fokus på medborgarskap, arbetar du 
med barn för att de skall kunna kvalificera 
sig som medborgare i ett demokratiskt 
samhälle

8 

Matematik och didaktik Modul ”Läring och tal” och modul ”Kom-
petens och geometri”

18

Utomhuspedagogik Kurs En kurs där du prövar att använda utom-
huspedagogik på skolor som utövar den, 
och diskuterar utomhuspedagogikteori 
i förhållande till din egen kulturella bak-
grund. 

3

Praktik i den danska skolan Praktiken kommer i största möjliga ut-
sträkning att utformas så att den föregår 
på en skola som arbetar med utom-
huspedagogik.

1

totalt Januar til medio juni 30
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praktisk information:
nørre nissum: är en by 30 km nordväst om 
Holstebro. Naturen är fin här i västra Danmark, 
där havet och stranden är nära. Vi är någonstans 
runt 600 studenter, varav flera bor här, så du 
kommer att uppleva en studentmiljö med många 
möjligheter till studiecirklar, idrottsföreningar och 
mycket mer.

bostäder: Det är möjligt att hyra ett studentrum 
eller liten lägenhet i Nørre Nissum för en månad-
shyra på 1500-2000 Dkr. inklusive värme, vatten 
och el, se mera här : www.adlkollegiet.dk

Århus: har 300.000 invånare varav 40.000 är stu-
denter och av dessa går där 1.800 på lärarutbild-

ningen. Du kommer att följa det internationella 
team, och du kan välja att studera ett halvt eller 
ett helt år. Vissa ämnen är obligatoriska och andra 
frivilliga. Det finns också många elevföreningar 
och aktiviteter, fx. utomhus Kopernicus Samhälle, 
drama klubb och körsång.

kontakt nørre nissum: lin@viauc.dk 
kontakt Århus: lia@viauc.dk

teknisk beskrivning finns här:
viauc.dk/laererinissum - outdoorlærer och
viauc.com/exchange/teachereducationinaarhus

Århus: en internationeLL studiemiLjö med utomhuspedagogik
fag indhoLd point ½ år 

+ vår
point 1 år 

+ vår

Intro kurs i engelska För att förbättra engelska i vardagslivet 
(obligatoriskt)

2  

Intro kurs i danska Danska författare och barnlitteratur, 
och att använda danska  i vardagslivet 
(obligatoriskt)

2

Pedagogik och psykologi Undervisningsmetoder, kulturell 
identitet, lärar- och elev-roller i olika 
kulturer, etc.

11 22

Internationellresursperson Du får möjlighet att åta dig internatio-
nella uppdrag i undervisningsmiljön

4

Utomhus-pedagogik kurs En kurs där du prövar att använda 
utomhuspedagogik på skolor som 
utövar den, och diskuterar utomhuspe-
dagogikteori i förhållande till din egen 
kulturella bakgrund.

4

Engelska, idrott och konst / hantverk Det är möjligt att välga andra ämnen, 
men då blir det undervisat på danska, 
och de andra kurserna varar ett helt år.

18 36

Praktik (obligatorisk) 4 6

totalt Minst 30/60 ECTS point 30 60
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Vill du veta mer: 

Stipendier kan sökas via den internationella koordinatorn på 
Linköpings Universitet. 

obs!  Alla studenter måste kontakta studievägledare vid 
kansliet för utbildningsvetenskap innan de beslutar sig för 
denna utbytestermin. 

Via uniVersitY CoLLege:  WWW.ViauC.dk
Linköping uniVersitetet: WWW.Liu.se
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