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Ångrar ingenting 

Innan avresa 

Hej där!  

Jag heter Frida och i skrivande stund sitter jag här i Newcastle. För mig hade det varit en dröm sedan 

elvaårsåldern att studera i Storbritannien så det var något jag redan visste att jag ville göra när jag 

började på KTH. Jag kan säga att jag efter tio år hade riktigt höga förväntningar. Terminen som har 

gått har varit den bästa i mitt liv och jag hade gärna stannat under vårterminen också. Eftersom 

Storbritannien ännu tillhör EU var det, enligt mig, inte särskilt många förberedelser som behövde 

göras innan jag åkte. Mest var det att välja kurser inför hösten och lite pappersarbete för att få 

Erasmusstipendiet. 

Ankomst 

Jag ville gärna vara på plats så tidigt som möjligt för att få en egen känsla av staden och kolla runt lite 

kring universitet och var jag skulle bo. Hyrde därför ett Airbnb-rum i närheten av mitt studentboende 

och spenderade några dagar med att lära mig hitta till och från universitet samt inne i centrum. Dagen 

jag fick tillträde till mitt studentrum gick jag och hämtade min nyckel på boendets reception. Det var 

väldigt smidigt, gick fort och var inga krångligheter. Det fanns även några brittiska studenter där för 

att hjälpa till och svara på frågor.  

Under första veckan anordnades aktiviteter för internationella studenter, och det var under denna 

vecka jag lärde känna många av de kompisar jag skulle umgås med resten av terminen. När de 

brittiska studenterna anlände veckan därpå började Storbritanniens motsvarighet till vår mottagning 

aka Fresher’s Week. Fresher’s som det kort kallas är en vecka fullspäckad med aktiviteter, allt från 

sightseeing till kajakpaddling vid kusten. Varje kväll var olika nattklubbar öppna enbart för de nya 

eleverna. För att kunna delta under veckan behövde man i förväg köpa ett armband för ~65 pund. Jag 

rekommenderar verkligen detta om man vill utforska och testa nya grejer och om man deltar i många 

aktiviteter så betalar det verkligen av sig! 

Ekonomi 

Mitt boende kostade ungefär 340 pund i månaden vilket är mindre än jag betalar i Sverige. Samtidigt 

fick jag ungefär 2000kr mer från CSN i månaden plus Erasmus-stipendiet. Alternativet att betala 

hyran i en klumpsumma fanns också så jag valde att göra det och hade således den utgiften avklarad 

från början. Jag skulle dock säga att jag spenderade mycket mer pengar här ändå. Gick ut och åt på 

restaurang mycket oftare samt gjorde utflykter till olika platser under helgerna. Men jag kände aldrig 

att jag var begränsad ekonomiskt vilket var skönt för då kunde jag verkligen ta vara på utbytet fullt ut. 
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Boende 

Skolan garanterar boende för de som studerar hela året men för mig som bara skulle stanna en termin 

var det lite mer osäkert och jag fick vänta tills mitten av augusti innan jag också fick ett erbjudande om 

studentboende från universitetet. Boendet jag fick var ett av de som låg en bit från skolan, cirka 3,3km 

och var en mycket gammal byggnad. Jag och tre andra studenter, som är förstaårselever från olika 

delar av England, delar på vår ”flat”. Vi skulle egentligen vara fem men ett av rummen här står tomt. 

En flat är precis som en studentkorridor, vi delar på ett gemensamt kök och vardagsrum. På mitt 

boende erbjuds inte eget badrum utan enbart ett privat handfat i varje rum vilket gör att vi här också 

delar på toalett och dusch. Jag skulle säga att i jämförelse med Sverige så är standarden aningen lägre. 

Just mitt boende har dock lägre standard än andra studentboenden jag besökt här, detta grundar sig i 

att det är gammalt. De andra boendena jag besökt har dock inte haft dessa problem så det handlar 

mycket om var man hamnar. 

Som internationell student flyttade jag in nästan en vecka innan mina flatmates då vi hade några 

obligatoriska saker innan som de andra inte hade. Detta tyckte jag dock var ganska skönt då jag kunde 

vänja mig lite vid boendet innan de andra kom.   

Universitetet och studierna 

Newcastle är en studentstad med cirka 80 000 studenter fördelat på tre universitet där Newcastle är 

det största. Alla kurser var på engelska och under första veckan var alla studenter tvungna att göra ett 

språktest för att avgöra om man behövde ta extra engelskakurser utöver de andra studierna. För 

svenska studenter är detta sällan ett problem då vi generellt är rätt bra på det engelska språket. Även 

om man inte var i behov av extra språkundervisning kunde man välja att göra det i alla fall, något jag 

inte gjorde. 

En av de största skillnaderna mellan studierna på KTH och Newcastle var för mig att varje lektion har 

obligatorisk närvaro och man scannar sitt ”smartcard” (student ID) vid varje klassrum. Men jag skulle 

även säga att det var färre schemalagda timmar i skolan, totalt hade jag tio timmar i veckan 

schemalagt med sex av dem på måndagen och så var jag ledig varje fredag. Så jag skulle säga att man 

har ett större ansvar för sina hemstudier här samt att lektionstiden är mer effektivt använd.  

Kurser 

TCP2006: Design & Neighbourhood 

Denna kurs gick ut på att i grupp komma upp men en design för ett område i Gateshead nära 

Newcastle. Vi hade bara en tretimmarslektion varje måndag där vi först hade föreläsning och sedan 

arbetade i gruppen. Det var en väldigt fri kurs och vi arbetade med de som pluggar arkitektur så det 

var intressant med en lite annan vinkel på det än strikt planering.  

TCP2030: Urban Poverty – A Global Perspective 

Denna kurs var väldigt intressant, varje vecka fokuserade vi på olika aspekter av fattigdom eller 

fattigdom i olika delar av världen. Detta gjordes under två föreläsningar på en timma vardera och sen 

ett seminarium varje torsdag. Inför varje seminarium fick vi texter vi skulle läsa och sen diskutera med 

varandra. 20 % av kursens betygsunderlag bestod av en “reflective log”, vilket i denna kurs innebar att 

vi skulle välja tre av seminarierna och skriva om dem och vad vi diskuterade. Resterande 80 % bestod 

av en kortare uppsats där vi fick fördjupa oss i valfritt ämne relaterat till fattigdom. Denna kurs blev 

gradvis mer intressant ur ett planeringsperspektiv under terminens gång. 

TCP2031: Digital Civics – participatory design for new directions in city planning 

Denna kurs var väldigt annorlunda mot andra jag har gått. Vi skulle i grupp arbeta för en verklig klient 

med att designa ett digitalt verktyg som en lösning på dennes problem. Varje grupp hade olika klienter 

med olika behov, vissa designade appar och andra hemsidor. Det var en väldigt intressant blandning 

av digital design och planering och i och med att vi arbetade med verkliga människor utanför skolan 

lärde man sig på ett annat sätt. Schemalagt hade vi två timmars föreläsning på måndagar och två 
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timmars seminarium på onsdagar men som grupp träffades vi en gång i veckan utöver det. Betyget 

bedömdes till 50 % utifrån hur bra vår design var utifrån klientens behov och 50 % utifrån en 

veckobaserad ”weekly log” där vi reflekterade över hur arbetet gick varje vecka och vad vi kunde 

förbättra eller tänka på. 

Staden och landet 

Newcastle som stad är rätt stor men stadskärnan är väldigt kompakt så det känns som att det är nära 

till allt i alla fall och på många sätt känns staden mindre än den är. Det är också något av en feststad 

med många nattklubbar, studenter och alkohol. Själv har jag inte tagit jättestor del av nattlivet men 

det är omöjligt att missa och Newcastle är känd över hela landet som en partystad. Utöver det vill jag 

slå ett slag för hur trevliga och öppna alla är här också. Många sade innan jag åkte att geordie-

dialekten (som det pratas här) är svårförstådd men eftersom jag mest spenderat tiden på universitetet 

så har det inte varit något problem. 

Jag skulle säga att skillnaden mellan Sverige och Storbritannien inte är särskilt stor och det gick fort 

att vänja sig vid tillvaron här. Det var egentligen bara två saker som jag inte riktigt kunde vänja mig 

vid. Det första är att det i många delar av landet förutom London är ovanligt med garderober på 

uteställen så många väljer att lämna jackan hemma när de går ut, även på vintern. Det tog även ett tag 

för mig att vänja mig vid att det på flera ställen finns två kranar i handfaten, en med varmt vatten och 

en med kallt vatten. En av de saker jag vande mig vid fort och som var det bästa med staden var att det 

fem minuters gångväg från centrum och universitetet fanns gärden med betande kor, på några minuter 

kändes det som att man var långt ifrån stan vilket var väldigt härligt. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Studentkåren här har ett stort utbud av ”societies”, alltså olika föreningar och klubbar. Under fresher’s 

week har de en stor mässa där alla föreningar försöker samla nya medlemmar, och det finns allt från 

sportklubbar till biodling att engagera sig inom. Vill man ta del av sportklubbarna måste man dock, 

förutom föreningsavgiften betala gymkort till skolans sport centre. Mesta delen av min fritid 

spenderade jag med att umgås med andra studenter eller med mina flatmates. Vi gjorde saker som åka 

på utflykter, bowla, gå på bio, laga mat tillsammans och ha Mario kart-turneringar.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

 VIVA trips är en nationell förening som anordnar resor över hela Storbritannien för 

internationella studenter. De som var lokaliserade i Newcastle organiserade resor till Bath & 

Stonehenge, Nottingham, Lake District, m.m. Dessa bokade jag innan jag åkte och jag 

rekommenderar starkt att kolla upp vad de erbjuder och boka några av dem. Själv åkte jag till 

naturreservatet Snowdonia i Wales, Nottingham & Sherwoodskogen, Scottish Highland 

weekend samt Alnwick castle.  

 Om man har en dag över och det är fint väder kan man också ta tunnelbanan söderut till 

staden Sunderland och sedan gå utmed kusten tillbaka till Newcastle. Det tar ungefär två-tre 

timmar och det är en riktigt härlig promenadsträcka.  

 Om man gillar att gå på bio kan man även skaffa sig ett Tyneside Cinema card som student, 

det kostar inget och man betalar sedan bara 4 pund för en film. 

 

 


