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Redan första året på KTH insåg jag att jag ville åka på utbyte när jag såg att möjligheten fanns. Jag 

ville gärna åka till ett ställe som var exotiskt och långt borta, men ändå engelskspråkigt. Jag hade hört 

en hel del positiva saker om Melbourne, och University of Melbourne (UniMelb) är ett ansett 

universitet. Förväntningarna på världens mest ”liveable city” var väldigt höga.  

Eftersom jag hade ett visst betyg i engelska från ett finskt gymnasium (detta gäller även svenska 

gymnasier) behövde jag inte göra något språkaprov. Ansökningsprocessen var lite krångligare – 

höstterminen börjar redan i juli vilket innebär att tiden för ansökan är rätt knapp. För att ansöka om 

visum behövs diverse intyg och annan byråkrati, så om man som jag ansöker direkt under trean innan 

alla kurser är avklarade, kan det bli lite stressigt.  

Ankomst 

Jag kom några dagar innan kurserna började, någon gång i början av juli, men missade 

mottagningsveckan. Mottagningen var rätt dyr men hade säkert varit kul! Överlag var mottagandet 

välorganiserat, vi var väldigt många utbytesstudenter och universitetet ordnade föreläsningar, extra 

hjälp med kurser och formalia etc. Det fanns en hel drös av organisationer, studentgrupper och annat 

att engagera sig i. 

Ekonomi 

Melbourne är precis som Stockholm en dyr stad. Bara flyget och visumet till Australien kostade runt 

17 000 kronor. Jag fick ett stipendium på 3000 kr från KTH, annars levde jag på sparpengar och 

bidrag. Jag försökte åka på utflykter så ofta som möjligt, och gick även gärna på bruncher, middagar 

och annat så utbytet blev sammantaget relativt kostsamt. Men det var det värt!  

Boende 

Boendet är dyrt, beroende på hur kräsen man är. Jag betalade 265 dollar (ca. 7500 kr/mån) i veckan 

för ett rum i ett sharehouse i North Melbourne. North Melbourne är väldigt centralt, jag gick till skolan 

eller CBD på tio minuter. Det fanns någon form av studentboende, men det var otroligt dyrt (minst 

500 dollar i veckan). För att hitta boende rekommenderas gumtree.com, flatmates.com samt 

facebookgrupperna Fairy Floss Real Estate och svenskar i Melbourne. Jag rekommenderar att bo med 

andra, att hitta en etta är svårt och dyrt, plus att det är trevligt med umgänge hemma. 
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Universitetet och studierna 

University of Melbourne är ett väldigt stort universitet. Förutom utbytesstudenter finns det väldigt 

många så kallade international students, alltså studenter som är födda utomlands men studerar på 

UniMelb. Det erbjuds en massa kurser inom de flesta ämnesområden och utbildningen bedrivs på 

olika nivåer. All undervisning är på engelska. Terminen i Melbourne är kortare och intensivare än 

hemma, vilket är både positivt och negativt. 30 hp motsvarar 50 credits vilket ungefär är fyra kurser. 

Kurserna på UniMelb är uppdelade i core och elective, där en core generellt är mer krävande, eftersom 

de är obligatoriska kurser. Kurskatalogen kallas Handbook och jag rekommenderar att spana in den i 

god tid. 

 

Kurser 

Jag läste en masterstudio i arkitektur, studio C (ABPL90142), Architecture as Spectacle (ABPL90369) 

och Design Activism (ABPL90371). Alla dessa är postgraduatekurser, studiokursen är värd 25 credits 

och de andra 12.5 respektive. De vara alla rätt arbetsdryga, vi hade mycket att läsa varje vecka. I 

architecture as Spectacle förväntades vi delta aktivt i paneldiskussioner baserade på texterna vi läst 

varje vecka, och i Design Activism blev vi betygsatta på deltagande bland annat. I Spectacle-kursen 

skulle vi även producera en hel del text. Design Activism var en kort kurs som gick över lovet mitt i 

terminen. Otroligt intensiv kurs, vi hade föreläsningar 9 – 18 de flesta dagar och jobbade till sent på 

natten för att bli klara.  

 Vi förväntades presentera (projicerat på skärm) varje gång vi hade studio, dvs. två gånger i veckan. 

Hela upplägget var väldigt annorlunda än på mitt program på KTH, vi hade inga egna arbetsplatser 

eller liknande utan var i ett bokat rum med studiolärarna 6 timmar i veckan och jobbade annars på 

egen hand.  

Studion jag valde var inriktad på kodning i Python och grasshopper. Den var otroligt intressant och 

givande, men stundvis tung p.g.a. att jag var ovan vid arbetssättet och verktygen. Eftersom jag inte 

visste vilken nivå jag var tvungen att ha för att bli godkänd lade jag ner väldigt mycket tid på alla 

kurser, vilket kanske inte alltid var nödvändigt om man inte strävar efter toppbetyg. Jag tyckte ändå 

väldigt bra om alla kurser och lärde mig otroligt mycket under den intensiva terminen! 
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Staden och landet 

Melbourne är en otroligt levande, eklektisk och färgstark stad. Det finns oändligt mycket att uppleva; 

gallerier, utställningar, gig, graffitti, alla gränder och laneways, underbara barer, uteställen, parker och 

så vidare. Naturen i Victoria är fantastisk och jag försökte komma iväg på så många utflykter som 

möjligt. Däremot var det svinkallt i juli när jag anlände och jag var glad över vinterjackan jag hade 

tagit med. Efter min tid i Melbourne reste jag upp längs östkusten vilket var fantastiskt. Australien är 

mångsidigt på så många plan. 

 

Fritid och sociala aktiviteter 

Som sagt fanns det en uppsjö av organisationer att gå med i, och det ordnas en massa grejer för 

utbytesstudenter. Jag gjorde utflykter och vandringar på helgerna och sprang i parkerna eller simmade 

i universitets pool under veckorna. Vi gick även ut rätt ofta, det finns en massa restauranger, uteställen 

och stadsdelar att upptäcka. Man kunde hitta på en hel del gratis också, flera museer är gratis för 

studenter, det finns kaffesmakning, marknader, second hand… Jag umgicks mest med andra 

utbytesstudenter men även en del med Melbournebor. 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Början kändes rätt kämpig för mig; jag hade så mycket i skolan, tyckte det var kallt konstant och jag 

trodde det var hopplöst att hitta ett bra boende. Men så vände det och jag hade väldigt roliga och 

givande månader i Australien. Melbourne är så dynamiskt och varierat att det garanterat finns något 

alla tycker är kul. Jag tyckte utan tvekan det var värt att åka iväg. Om det är något särskilt du undrar 

över eller bara vill prata om utbyte går det bra att höra av sig till ellen.forsskahl@gmail.com. 


