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Ett utbyte under Coronatiden 

Innan avresa 
Jag visste att jag ville studera utomlands i åtminstone en termin under min arkitektutbildning eftersom 
man ändå får chansen att göra det nu, för när annars ska man? Det var svårt att välja för det fanns en 
massa kul och intressanta länder jag ville besöka/bo i. Jag lutade mot Japan eller Italien i början men 
helt ärligt efter ett maraton av alla filmer så ändrade Harry Potter mitt val till Newcastle University i 
Storbritannien på sista anmälningsdagen. Jag ångrar inget.  

Det var en del att fixa innan avresan, så som Mobility Online checklistan, dubbelkolla att jag kunde få 
Erasmus+ Stipendiet pga. Brexit (Vilket jag fick, då min termin startade precis innan slutet av Jan 
2020), Se över ifall ett TOEFL test behövde göras (vilket kan kompenseras med ett intyg från KTH ifall 
man visar att man uppnår B2 nivå via Engelska-gymnasiebetyg). Jag kontaktade värduniversitet för 
frågor angående deras online anmälan som också är en del av processen, jag trodde att detta innebar att 
jag fortfarande inte var accepterad, men det var mer av en formalitet som jag förstod det då akademikern 
från värdsuniversitetet nämnde att ifall ens skola (KTH) nominerar en så tar dem gladligen emot den 
nomineringen.  

Ankomst 
Jag landade i Newcastle tio dagar före terminsstart för att känna att jag hann fixa boendet, IKEA 
handlandet och eventuella dokument som behövde fixas på plats. När det mesta var fixat så gick jag ut 
med vännen från KTH jag åkte dit med och försökte uppleva staden tills terminen började. Det fanns ett 
”buddy” program som man fick ett mejl om där man blir tilldelad en student från Newcastle University 
som kan hjälpa en med svar på frågor och tips. Men personligen fick jag inte mycket utav det då ens 
studiokamrater blev snabbt dem man frågade om allt. Man fick även göra ett engelska diagnosprov vid 
ankomst så att dem visste ifall de skulle erbjuda en kurser att gå på för att förbättra sig, men dem flesta 
klarar detta så ingen större oro över det. 

Det fanns lite event här och där, men det var ju andra terminen på året så det var ingen direkt 
mottagning som på KTH:s skala. Inte i januari i alla fall. Det fanns en del kåraktiveter och olika klubbar 
som man kunde gå med i, vilket gav en bra universitetskänsla. Det kostade att gå med i dessa, men det 
var inget farligt pris.      

Ekonomi 
Jag fick ju som sagt Erasmus+ Stipendiet som ges i klumpsumma innan avresa. Man får 70% innan och 
resterande 30% när man återvänder hem, för min del innebar 70% ca 15 500kr. Jag bestämde mig för 
att ta merkostnadslånet från CSN som gav ytterligare 3000kr ungefär (totalt CSN hamnade på 
13 000kr/mån). Newcastle är inte lika dyrt som Stockholm, man klarar sig rätt bra. Men man kan också 
försöka söka så många stipendier som möjligt från olika hemsidor för att verkligen njuta av sin tid, gör 
detta tidigt då, minst 6 månader innan då det tar tid att ansöka och vissa stipendier har tidiga deadlines.  
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Boende 
En av de enklare bitarna att fixa är boende i Newcastle. Eftersom det är en studentstad så kryllar det av 
boenden som är enbart för studenter. Skolan erbjöd boenden, de mejlar en om detta så loggar man in 
på deras portal och ansöker därifrån. Dock va vissa rätt dyra och såg inte supermysiga ut för min del. 
Jag valde då att ta ett boende som hette ”The Shield” som låg 15 minuters promenad ifrån Newcastle 
University och var superfräscht. Allt ingick i hyran, det fanns sociala utrymmen, tvättmaskiner, en 
reception med trevlig/social/hjälpsam personal. Hyran där låg på 130 pund/vecka för en studio (eget 
badrum och kök). Detta boende likt många andra med samma koncept är lite mer som hotell, men jag 
var väldigt bekväm där.  

Jag bokade ett rum där ca en månad innan ankomst, ett tips är att mejla dem och be om att kunna betala 
månadsvis pga. att man får sitt CSN bidrag månadsvis. Annars ber dem en att betala alla månaders hyra 
i en klumpsumma. Dem kommer då fråga om ett dokument som kan visa att du får ditt bidrag 
månadsvis, då behöver du bara skicka in ditt dokument från CSN när din ansökan är beviljad, där i står 
det när du får dina utbetalningar. När dem får det så ger dem ett förslag på att betala varje 5 veckor 
istället (så var det i mitt fall).  

Universitetet och studierna 
Campus var stort, likt KTH. Kårhuset hade bra tillgång till mat, ett litet ”CO-OP” (det hette så där med) 
som hade bra priser. Skolan har en bred katalog på utbildningar, men Arkitektur va mitt fokus så jag 
tänkte inte mycket på de andra utbildningarna. Campus är charmigt med fina gamla stenbyggnader, bra 
tillgång till bibliotek och datorer.  

Arkitekturbyggnad var det äldsta huset på campus men personligen så tyckte jag att det inte passade 
arkitektstudenter. Det var rätt trånga utrymmen, knappt ett pentry/café, men här med var det bra 
tillgång till datorer samt skrivare. Verkstaden låg vid en byggnad precis bakom arkitektbyggnaden. 
Väldigt fräsch och bra med maskiner och samt laser/3D skrivare. Det fanns även metallverkstad med en 
plasma skärare för metall. 

Undervisningen var väldigt av hög kvalitet tyckte jag, lärarna var jätteduktiga, intressanta föreläsningar, 
handledningstiderna låg på ca 40 minuter per student (dock var man 8 personer per studio) och var 
väldigt givande. Lärarna är där hela dagen under handledningarna vilket kändes väldigt skönt.  

Sen slog det till. 

Coronaviruset blev snabbt en pandemi som började stänga ner allting, även skolorna. Det blev svårt att 
veta vad man borde göra, åker jag hem eller stannar i Newcastle? Lärarna skrev att all utbildning skulle 
gå över till en online utbildning och ifall jag kände för att åka hem så skulle det inte vara någon skillnad 
i utbildningen för mig jämfört med dem som bodde i staden. Jag åkte hem till Sverige strax därpå. 
Hemifrån gick våra handledningar över till Zoom möten likt hela världen. Detta var inget superdåligt 
direkt, eftersom vi fick samla ihop det vi gjort senaste veckan i PDF: er och gå igenom med läraren. Det 
hjälpte en att samla ihop tankarna från sitt arbete från den veckan. Dock var det extremt svårt att hålla 
studietakten i balans. Att jobba hemifrån är extremt svårt för mim del, inga studiokamrater, ingen 
verkstad, inga skrivare, samt en massa distraktioner hemma.  

Det som var väldigt positivt var lärarnas förståelse för vår situation, med tanke på att jag var från Sverige 
i ett nytt land, jag hamnade i andra terminen och fick minimalt med research för projektet och till sist 
hela Corona situationen. Vår deadline blev uppskjuten med 3 veckor, vilket verkligen räddade hela mitt 
projekt. Men till slut så löste allt sig, även fast det var ett par tuffa månader.  
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Kurser 
Jag läste två kurser: 

ARC8052: Architectural Design (Semester 2) – 20 ECTS/20 HP  

TCP8957: Critical and Applied Perspectives on Heritage Practice – 10 ECTS/10 HP 

Första kursen är ett måste då det är studiokursen. Jag blev ”inslängd” i den studion eftersom jag kom in 
i andra terminen och platserna var fulla, så jag fick alltså inte välja. Dock var jag nöjd med temat i 
studion. Det är väldigt likt hur vi har studios på KTH Arkitektur, projektstrukturen är densamma, men 
lärarna är lite mer ”stränga”. Det krävs lite mer av en och betygsättningen är tydligt indelad i kategorier. 
Det finns alltså lite mer att behöva få in i projektet. Men jag lärde mig en massa och hittade nya intressen. 

Andra kursen handlade om att besöka olika Heritage områden/byggnader, vilket England har gott om. 
Men tyvärr var det inte superbra uppstyrt, ganska få i kursen, rätt oklara lärare och inlämningen var en 
individuell uppsats på 3000 ord som krävde en del läsning. Men för att få kursen att bli en 10 HP kurs 
så lades det till ytterligare en gruppuppsats som var ännu mer otydlig. Kan enbart rekommendera den 
för att se dem intressanta heritage byggnaderna och täcka 10 HP för att bara tänka på två kurser under 
hela terminen.  

Det fanns inte mycket att välja mellan i andra terminen, så en del intressanta kurser som jag hittade i 
kurskatalogen undervisades enbart under första terminen, vilket var synd. 

Staden och landet 
Jag älskade staden och saknar den redan. Jag fick ju tyvärr uppleva den i bara 2 månader innan 
Coronaviruset satte stop för allt. Men Nattlivet är väldigt roligt och avslappnat, inte alls dyrt. Folket är 
väldigt sociala och roliga att hänga med. Det är en stor mix av studenter då Newcastle är en studentstad. 
Jag hann i mina två månader där åka norrut till Edinburgh i Skottland (1.5h med bra tåg, smått dyrt 
bara), där satt min tomt för mitt projekt också. Men Edinburgh är en fantastiskt fin stad, speciellt gamla 
stan, jag åkte dit 2 gånger under min korta tid där borta. Jag åkte även till Durham, där Durham 
Cathedral befann sig, ett av UNESCO:s World Heritage Sites. Där inspelades bland annat Harry Potter 
filmerna. Jag kan verkligen rekommendera Newcastle eller Storbritannien som en utbytesdestination, 
men är osäker på hur enkelt BREXIT gör det framöver.   

Fritid och sociala aktiviteter 
Skolan hade som sagt många klubbar där i sportklubbar, allt från Volleyboll till Brasiliansk Jiu-Jitsu. 
Jag hann aldrig gå med i någon. Det var kul att hänga med sina vänner från skolan i pubar, som är som 
en religion där borta. De hänger i puben efter skolan såsom det vore ett café. Nattlivet var väldigt kul 
som sagt, fanns alltid något kul och livligt ställe att vara på.   
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