
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 (4) 
 

 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Hanna Jakobsson  2017 HT 
Utbytesuniversitet     
Newcastle University 
Utbildningsprogram     
Samhällsbyggnad 

     
     

En resa som gav mig mer än vad jag kunnat tänka mig 

Innan avresa 
En stor anledning varför jag valde att ansöka till en utbytestermin var för att förbättra det vardagliga 
och akademiska språket i engelska samt att få uppleva en annan kultur. I och med mitt syfte med ett 
utbyte var att förbättra min engelska så var min prioritering att välja ett engelsktalande land. Jag hade 
varit i London tidigare på semester och trivdes väldigt bra i den staden och började kolla om jag hade 
möjlighet att studera i där. Jag insåg ganska snabbt att just London skulle bli svårt då det bland annat 
var andra terminstider än hemma i Sverige. När jag såg att Newcastle fanns som alternativ kändes det 
kul att välja en stad som jag aldrig varit i innan och samtidigt ha nära till Sverige. Jag visste därför inte 
vad jag förväntade mig, utom att jag hade hört talas om den speciella dialekten och ett regnigt klimat. I 
och med att jag valde att stanna innanför Europas gränser krävdes inte särskilt mycket förberedelser 
inför resan utöver att packa väskan för resan.  

Ankomst 
När jag anlände till flygplatsen i Newcastle hade jag bokat in mig på en mottagning av universitetet 
som tog emot mig och gav mig skjuts med buss till mitt boende. Väl vid boendet var det även där 
mottagare från universitetet som hjälpte mig att hitta till mitt rum och liknande. När jag kom till 
Newcastle trodde jag att jag skulle vara ledig en vecka innan skolan började men det visade sig att alla 
som bara läste kurser och inte började nya program inte började förrän två veckor efter min ankomst. 
Under dessa två veckor kunde jag underhållas av massor av introduktionsaktiviteter (åka till The Angel 
of the North, quad biking, trampolin-park mm.). Innan skolstart behövde jag också genomföra ett 
engelskatest som alla utbytesstudenter behövde genomföra. Detta var för att kunna erbjuda extra 
kurser i akademisk engelska om det behövdes. 

    

Ekonomi 
Inför resan ansökte jag om erasmusstipendie samt utökat CSN-bidrag. Jag hade även försökt spara 
ihop så jag hade en summa jag kom dit med. Detta var väldigt bra för mig då jag valde att betala min 
boendehyra i en klumpsumma för hela terminen. Jag var därför väldigt glad att jag hade en 
startsumma på kontot som gjorde det möjligt för mig att göra detta och att resten av terminen bara 
betala för mat och liknande. Hade jag valt att gå med i olika ”societies” hade jag varit tvungen att 
betala avgift men jag valde att hoppa över det. s 
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Boende 
Jag ordnade bostad via universitetet. I Newcastle är det betydligt mer vanligt att alla studenter och inte 
bara utbytesstudenter bor på universitets studentboende. Jag gjorde ett fel att råka anmäla mig som 
undergraduate (vilket motsvarar att man läser en kandidat) istället för postgraduate som jag 
egentligen var. Detta i kombination med att det är majoriteten brittiska studenter som bor på 
universitetets boende ledde till att jag hamnade i en korridor med förstaårs-studenter vilket betyder 
att de är 18 år. För mig som är 24 var detta inte det optimala för mig då det var tydligt att jag hade 
andra prioriteringar i vardagen än dom. Jag råkade också välja ett boende som är känt för att ha 
mycket fester och liknande så vill man ha lite lugnare rekommenderar jag att inte välja Castle Leazes. 
Läget på boendet var dock väldigt bra då jag hade en 10 minuters promenad till campus och samma till 
centrum. Boendet var väldigt stort och i kombination med att det var mycket liv på boendet ansåg jag 
att boendestandarden inte var som jag önskade. Det visade det sig att jag hade frukost och middag som 
ingick i hyran. Detta var smidigt då köken i korridoren var väldigt små samt så var det socialt där jag 
träffade mina vänner som jag umgicks med hela terminen.   

 

Universitetet och studierna 
Universitetet är stort och jag tror det är det största universitetet i Newcastle. Några av de verksamheter 
s0m Newcastle University bedriver språk, konst, stadsplanering, medicin, media, business och finans 
mm. En stor skillnad i kurserna jag läste jämfört med i Stockholm var att jag inte hade ett enda 
grupparbete under terminen. Sedan var det relativt få lektioner under en vecka och en dag kunde jag 
ha en lektion på morgonen kl. 9-11 och en lektion på eftermiddagen kl. 15-17. Det var alltså inte så 
sammanslaget schema men det var nog mer för att jag läste kurser jag valt själv och inte ingick i ett 
program. Jag läste som tidigare nämnt på engelska och i och med att jag tog ett engelskatest vid 
ankomst erbjöd de engelskakurser.   

Kurser 
Mina tre kurser jag läste under denna termin heter: Urban Poverty, in a Global Perspective 
(TCP2030); Skills for Planning Strategies (TCP3049) och; Planning Theroy + Politics (TCP3054).   

Urban poverty var level 2 medan de andra kurserna var level 3. Jag valde dom från ett dokument från 
studievägledningen där man kunde se vilka kurser som var lämpliga att läsa. Jag hade under denna 
termin bara individuella uppsatser att lämna in vilket gjorde det lätt för mig att lägga upp mitt arbete 
ganska fritt. Under en vecka var det minst en lektion och ett seminarium i varje kurs. Jag tyckte att 
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föreläsningarna i alla kurser var över förväntan. Alla tre kurser hade även rätt lika upplägg med 
inlämningarna, där det var en lite mindre uppgift som seminarielogg/reflektioner och en lite tyngre 
uppsats där man fick skriva om en teori/case. Något jag tyckte var mindre bra var att jag aldrig fick 
någon bra information om hur de sätter betyg och betygskriterier. Detta var nog för att de antog att 
många var en del av deras treåriga program och inte utbytesstudenter.   

Staden och landet 
Newcastle som stad var väldigt härlig och levande som har förvånansvärt stort utbud av restauranger, 
shopping och barer. Jag insåg ganska snabbt att det var väldigt populärt att gå på pub (studenter 
under veckodagar och lokalt folk på lördagar). Det nattliv man hade hört talas om var så stort och 
populärt så som jag hade hört. Newcastle ligger bara några mil ifrån kusten och man kan ta sig tid med 
deras metro på ca 30 minuter. Ska man besöka Newcastle kan jag starkt rekommendera att besöka 
kusten då man fick se en helt annan plats än innerstaden av Newcastle. Fotbollen är väldigt populär i 
staden och arenan ligger bara några minuters promenad från centrum. En av de första sakerna jag 
upptäckte med staden var att människorna är otroligt trevliga och hjälpsamma.  

Fritid och sociala aktiviteter 
I och med att England ligger ganska nära Sverige så hade jag glädjen av mycket besök hemifrån. Det 
blev många utflykter till kusten under helgerna, visa det kända Quay side och strosa runt i staden. Som 
sportaktivitet valde jag att promenera och springa mycket vilket gjorde att jag fick se mycket av staden 
som jag annars hade missat.  

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
- Om du är masterstudent och lite äldre än 18 rekommenderar jag att se till att söka boende som 

postgraduate och inte undergraduate som jag råkade göra.  

- Passa på att gå på trevliga restauranger då dom har ett otroligt bra utbud av just det med 
många som har en väldigt trevlig stämning.  

- Passa på att åka till Edinburgh som bara ligger ca 1,5 h från Newcastle, en väldigt häftig stad 
att åka till över en helg eller liknande. 

- Se till att ta dig till Jesmond. En otroligt mysig ort som ligger 20 minuters promenad från 
innerstaden. Mysiga lokala butiker och caféer som hade en väldigt brittisk känsla.  

- Om man vill ta sig till andra städer i England kan tågbiljetterna ibland vara relativt dyra, jag 
vill därför tipsa om Megabus som har otroligt billiga priser som dock tar lite längre tid än tåg 
som färdmedel.  
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- När jag tänker tillbaka på mitt utbyte gav det inte bara mig bra språkkunskaper, insikt i en 
annan kultur och att bo i ett annat land. Det gav mig en stor erfarenhet på CV:t som jag vill 
intala mig själv är en av anledningarna varför jag fick skriva exjobb på en arbetsplats jag 
drömt om i många år.  

- Njut av tiden och ha kul!  


