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Ett Studievänligt Klimat med 30° Celcius i Skuggan 

Innan avresa 

Utbytesstudier öppnar för möjligheter och bredare perspektiv i studielivet samt erfarenheter av mer 

globala sammanhang. Singapore ligger centralt i Sydostasien och universiteten i landet håller god 

kvalitet på kurs- och lärarutbudet. Dessutom undervisar man generellt sett alltid på engelska.  

Mina förväntningar var relativt ödmjuka eftersom de många fakulteterna fungerar olika och kursernas 

relevans beror på vem det är som ansvarar för undervisningen. Inga förberedelser var nödvändiga i 

mitt fall eftersom jag redan hade erfarenhet av samt ordnad logi i Singapore och visste vad jag ville 

med mina utbytesstudier. Det handlade främst om att välja rätt kurser och inte hamna efter i 

inlärningsprocessen.  

Singapore var annars det självklara alternativet för mina studier då min hustru är från just denna 

nation samt att vi tidvis även bor här. 

 

Av-stamp i Singapore. 

Ankomst 

Jag anlände till Singapore redan i juni. Mottagandet var koncentrerat till ett par veckor innan 

studiestarten. De administrativa momenten var ofta obligatoriska medan de mer underhållande 

delarna var frivilliga. Mycket blev man tvungen att sköta själv och ta reda på egen hand vilket således 

uppmanade den nyanlände studenten till att gruppera sig med andra inkommande studenter så man 

gemensamt såg till att inte missa någon viktig detalj.  

Flertalet av de utannonserade introduktionsaktiviteterna var tydligen mycket populära eller kunde 

endast hantera mindre grupper så jag hann tyvärr inte med att registrera deltagande en enda gång då 

det alltid blev fullbokat. ’First come, first serve’ är en oskriven regel i Singapore och det hjälpte inte att 

jag hade anlänt tidigt till landet. Det finns ett bra International Exchange Office vid universitetet samt 

minst en förening som sköter introduktionsaktiviteterna i samarbete med detta kontor.  
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Singaporeansk afton utan smog. 

Ekonomi 

I mitt fall var det inga problem att hantera min ekonomi utomlands utan bidrag, studielån eller 

stipendier. Kostnadsläget i Singapore är bättre än för Sverige avseende de flesta basvarorna och det 

går utmärkt att hålla igen på matomkostnader eller utnyttja second-hand marknaden inom 

studentkretsarna.  

Singapore är annars att betrakta som ett av de dyraste länderna i världen att leva och bo i eftersom den 

moderna livsstilen ofta kräver så mycket mer i förhållande till det lokala löneläget. Man ska heller inte 

räkna med att få någonting gratis och som student på enbart studiebidrag med lån bör man nog se till 

att förse sig med lite extra finansiella reserver – annars kan vistelsen här lätt bli tämligen fattig.  

Vid inskrivningen ingick att man måste ha betalat en obligatorisk mindre avgift till universitetet, något 

som av vad jag antog var en sorts obligatorisk försäkringspremie.  

  

Sparsmakad öl.  En nota värd att notera. 

Boende 

Boendeformerna kan variera efter smak och tycke beroende på hur mycket man är villig att betala. 

Vanligtvis så skulle jag dock alltid rekommendera att man som utbytesstudent bor vid Campus så att 

man snabbt får kontakt med andra utlandsstudenter. Själv bodde jag med familjen och vet i övrigt inte 

mycket om kostnadsnivåerna. Från min stadsdel tog det cirka en timma till universitetet via 

tunnelbanan. Boendet var av god kvalitet och standard och mitt uppehälle hade en förhållandevis låg 
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omkostnad. Att hyra lägenhet på den privata bostadsmarknaden i Singapore är annars att betrakta 

som mycket dyrt fastän att tillgängligheten är relativt god.  

Det bästa alternativet till ett boende vid Campus är att hyra ett rum i en HDB-lägenhet, vilken är en 

sorts massproducerad lågbudgetsversion av sammanhängande flervåningshus för den lokala 

befolkningen som har en mer funktionalistisk design. De flesta singaporeaner bor enligt statistik i 

dessa hus som ofta kan vara upp emot 25 våningar höga. Utsikten är dock inte sällan begränsad av att 

andra lika höga bostadshus eller condominiums har byggts alldeles intill. 

 

Ett 4-vånings vertigo. 

Universitetet och studierna 

National University of Singapore (NUS) är ett stort universitet (före detta statligt men sedermera 

privatiserat). Nybyggnation är i ständigt pågående till en sådan grad att det blev både störande och 

obstruerande under studierna med begränsad möjlighet till meningsfull rekreation inom delar av 

universitetsområdet. Antalet studenter antagna vid universitetet är uppskattningsvis 35000 - 40000 

varav en ansenlig andel kommer från utlandet.  

NUS tillhör ett av åtminstone fyra viktiga universitet som drar in pengar till landet (eller ägarna) och 

man är måna om det goda ryktet. Exempelvis förbjöd man studentikosa evenemang under Freshmen 

Orientation Week då någon enstaka händelse inbegrep sexistiska spex. Att verkställa diciplinära 

åtgärder tog sig uttryck i att samtliga festligheter måste ställas in som ett resultat av att några enstaka 

uppför sig dumdristigt.  

Fördelningen av fakulteter fanns spridda över Campus och låg placerade  i egna kluster, likaså 

tillhörade faciliteter, klubbhus, administrativa byggnader m.m. av olika slag. Om man har planerat 

sina kurser väl så hinner man växla föreläsningssalar på de 10 – 15 minuter man normalt har på sig 

mellan två angränsande lektioner – annars inte. För det mesta tilläts man en kort paus på några 

minuter under de vanligtvis 90-100 minuter långa lektionerna. Ett kortvarigt fokusspann lämpar sig 

alltså inte för de elever som väljer NUS för sina utbytesstudier.  

Mellan de olika delarna av Campus fanns olika shuttlebuslinjer som var gratis att färdas med oavsett 

man var student eller inte. För oss studenter gav dessa bussar en möjlighet att inte behöva anlända 

dyngsvettig eller dyngsur till nästa lektionstillfälle förutsatt att man lyckades få en plats bland alla 

andra som också försökte göra samma resa samtidigt. Bussförarna verkade tidvis anlitade från 

nationens go-cartsklubb men jag antar att de ofta blev stressade och ville trycka lite extra på gasen.  
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De studenter som jag hamnade att studera med i grupparbeten med hade många skiljande 

bakgrunder. En var till och med rutinerad helikopterpilot inom ytbärgning. 

 

De olika vägvalen vid universitetet. 

Kurser 

Jag läste tre kurser samt fick tillåtelse till att följa ytterligare två som åhörare vilket var mycket 

generöst av föreläsarna. Detta blev samtidigt en sorts kompromiss för att slippa skriva fem tentor i rad 

under samma tentamensvecka.   

Kursen ’Environmental Management’ var egentligen en kurs i Sustainable Development och den 

professor som ansvarade för kursen var mycket kunnig och läste sina många slides i princip utantill 

under föreläsningarna. Studiematerialet i kursen sammanfattade dock över tusen sidor text vilket man 

tydligen helst skulle ha läst in tills tentamen som för övrigt alltid är på enbart två timmar för ett helt 

läsår vid NUS.  

’Weather and Climate’ var en betydligt mer strukturerad kurs som istället höll sig till vissa utvalda 

kapitel av en lärobok och läraren hade uppenbarligen lagt mer tid på att etablera en mer utstuderad 

pedagogik. Jag uppskattade denna kursen särskilt för att den innehöll repetetiva moment med 

praktiska inslag tillsammans med flera fristående moment som inbjöd till lärorik underhållning och 

allmänbildning.  

Kursen i ’Terrestrial and Coastal Environments’ var en kurs i Geomorphologi. Här krävdes det att man 

stundvis gissade sig till intentionerna med både textmaterialet och undervisningen. I grund och botten 

var kursen fortfarande intressant men det blev väldigt mycket nytt att ta in om man inte sedan tidigare 

hade viss bakgrund inom geologi och vana av mer geografiskt  intriktade studiemetodiker.  

De övriga två kurserna i ’Environmental Processes’ och ’Humans and Natures’ var motiverande att 

följa på håll men framåt mitten av terminen blev det stört omöjligt att fortsätta hinna med dem. Jag 

rekommenderar därför maximalt fyra kurser per läsar vid NUS om man inte vill riskera att bomma 

tentorna. Helst bara tre om man även vill ha lite fritid och skoj vid sidan om.  

En intressant detalj var att samtliga fem kurser som jag följde hade icke-singaporeanska lärare och att 

samtliga dessa höll mycket god kompetensnivå. En annan notis av mer praktisk natur var att de flesta 

föreläsningarna spelades in med video vilket gjorde att man kunde komma åt att repetera dessa 

hemifrån via Internet. Jag tyckte särskilt mycket om nätverkstjänsterna (Studentwebben) för 
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studieinformationen och tillhandahållandet av material från NUS även om anslutningen ibland var 

aningen slö.  

Tillgodoräknandet för kurserna var preliminärt godkänt i förväg av programansvarig vid KTH. Det 

gick hyfsat att få tag på relevant digital information innan studierna men i flera fall hade man nyligen 

bytt föreläsare sedan tidigare läsår och därvid ocksa förändrat delar av innehållet inom kurserna. Det 

var tyvärr inte alls särskilt genomförbart att börja ändra eller växla mellan kurser och de vägledande 

introduktionsföreläsningarna skedde efteråt – och alltså inte innan – man i stort skulle ha bestämt sig. 

För nästan alla nyanlända utlandsstudenter var nog läget rätt hopplöst inför att kunna göra större 

förändringar innan eller vid studiestarten. 

 

Kunde ha varit betygsättningen. 

Staden och landet 

Singapore är ett litet men moderniserat land och stad i ett som verkar vara inne i ett skede av 
obligatorisk rastlöshet och kompromisslös expansion. Samtidigt som landet i sig förmodligen utgör 
den säkraste och mest välordnade studiedestinationen i hela regionen så kan det även upplevas som 
aningen strikt, stramt och övervakningsfanatiskt.  Storebror ser dig gäller i alla lägen. 
 
Överlag är de som bor i Singapore trevliga, artiga och mycket vänskapliga i sina bemötanden och det 
går smidigt att samarbeta i grupp bara man inte är för mycket individualist. Något man får passa sig 
för är att kritisera alltför högljutt eftersom de flesta här är stolta och känsliga för direkta åsiktsutbyten. 
Man kan givetvis fortfarande vara ärlig om man bara håller sig till det sakliga. En given ice-breaker är 
att samspråka om samt berömma den goda maten och de många valmöjligheterna för vardagsmenyn 
(frukost, lunch, middag och allt det andra) som man faktiskt har.  Det finns dock ingen som förstår sig 
på sarkasmer eller det fina i klassisk svensk satir. 
 
För övrigt är landet mycket västerlänskt och det är inte tal om några allvarliga kulturkrockar annat än 
vad gäller den politiska yttrandefriheten, den betydligt striktare rättsutövningen och bristen på 
privatliv i en av världens mest folktätaste länder. 
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En sanding-marina-vid-bukten vy. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Det fanns emellertid många alternativa aktiviteter som man kunde boka in sig för men dessvärre 

krävde studietakten att jag redan efter de första två veckorna fick avsätta stora delar av min tid till att 

klara av betygsgrundande inlämningsuppgifter istället. Dessutom behövde jag vara med familj och 

vänner och det blev som bäst några utflykter och joggingrundor i parken istället för gruppaktiviteter 

och gemensamma sportevenemang. Hur mycket det kan tänkas kosta med deltagande för fysisk 

träning på gymmet är jag därför osäker på. För en svensk rekommenderas vattensporter eller 

inomhussporter eftersom det kan bli ganska varmt i solen. Sekundärt går det alltid bra att spela fotboll 

utomhus vid eller efter skymningen.  

Lyckligtvis så går det i princip inte att bli uttråkad här eftersom staden ständigt är vibrerande och vid 

liv. Det finns många nattöppna butiker, hang-outs och markets och natt-taxin hem sent är också billig 

för den som gillar att hänga tungt. 

 

En nära Gurkhas upplevelse (och gratis bira). 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Singapore kan inledningsvis komma att kräva en del från en oerfaren inkommande student. Främst 

gäller det att ha tålamod med administrationen och senare med att acceptera och vänja sig vid de 

diciplinära reglerna. Men eftersom allting är på engelska så är det lätt att läsa sig till vad man ska göra 

samt vilka deadlines som gäller. National University of Singapore (eller NUS) är definitivt ett mycket 
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intressant val för den mer studieinriktade, motiverade och återhållsamme studenten. Den mer 

äventyrlige eller frihetsbenägne hänvisar jag dock hellre per omgående till exempelvis Australien eller 

kanske Nya Zeeland. För den som studerar vid EESI (mitt program) bör notera att NUS erbjuder 

flertalet för programmet relevanta kurser men att utbudet kan vara ännu bättre vid andra universitet i 

landet. Man kan dessutom behöva specialtillstånd för deltagande i kurser på mastersnivå vid NUS – 

vilket inte alltid är särskilt lätt att få. 

  

Värt-att-se-heter: Fort Canning (down) Hill. Fort Canning Park. 


