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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Ingrid Bernerstedt  HT17 
Utbytesuniversitet     
Newcastle University 
Utbildningsprogram     
Arkitektur 
     
     

Masterstudier i Newcastle 

Innan avresa 
Jag har tänkt söka utbytesstudier sen dag ett på arkitekturskolan för att det känns som ett jättebra 
tillfälle att inte bara få uppleva ett annat utbildningssystem utan också ger en chansen att få bosätta sig 
i ett nytt land, komma in i en ny kultur och lära känna nya människor. Att valet föll på Newcastle var 
självklart, mina topp-tre val var alla i England, dels för att jag känner mig trygg med språket men 
framförallt för att få ta del av den engelska kulturen, med dess pubar, musik och människor. Jag hade 
inte heller tidigare sett så mycket av norra England vilket jag verkligen såg fram emot.  

Själva flytten var väldigt enkel, det var bara boka en flygbiljett utan att behöva tänka på visum eller 
dylikt. Det enda som krävdes av mig innan jag åkte var att bevisa att min engelska uppgick till minst 
nivå B2.  

Ankomst 
Jag kom till Newcastle ca två veckor innan de riktiga kurserna började, detta eftersom de två första 
veckorna är introduktionsveckor. Först en vecka för alla utbytesstudenter där man registreras formellt 
på universitetet, får information om hur skolsystemet fungerar på universitetet och annat bra som 
man bör veta inför sina kommande studier samt genomför ett mindre engelskatest för att kunna bli 
berättigad till extra stöd inför skrivning av uppsatser eller liknande. Språktestet var bra för att kunna 
se hur ens engelskkunskaper matchade skolans förväntningar. Under den första veckan fanns också 
många tillfällen att träffa andra internationella studenter och lära känna staden bättre. 

Utbytesveckan följdes av den så kallade ’Freshers week’ som kan jämföras med nollningen här hemma 
där det erbjuds massor av aktiviteter och fester för alla nya studenter vid universitetet, inte bara de 
som är på utbyte. Därefter började studierna på riktigt med något som kallas ’Charrette week’ där 
studenter från olika årskurser på arkitektur och stadsbyggnad blandas och man gör ett veckolångt mer 
konstnärligt projekt som avslutas med en stor utställning där alla grupper visar upp vad man gjort 
under veckan. 
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Ekonomi 
Precis som de flesta studenter som åker på utbyte inom EU så ansökte jag om och fick 
Erasmusstipendiet. Att man får majoriteten av pengarna i en klumpsumma i början av terminen 
underlättade förskottsbetalningen av all hyra för terminen. Men eftersom Newcastle är både en lite 
mindre stad samt har många studenter så är det rätt billigt att leva där, i alla fall i jämförelse med 
Stockholm. Mat och andra nödvändigheter är inte speciellt dyrt och där räcker vanliga CSN gott och 
väl. Däremot får man tänka på att material för skolan och framförallt utskrifter och bindning av 
portfolio/uppsatser kan kosta en del och förväntas vara mer ordentligt gjort än hemma. Startade inget 
brittiskt bankkonto eftersom jag bara var där en termin men mitt svenska bankkort funkade finfint.  

Boende 
Under min termin i Newcastle bodde jag i studentrum på Jesmond Road som jag fick via universitetets 
egna bostadsförmedling. Det var väldigt smidigt att bara ansöka via internet även om de var rätt sena 
med besked. Rummet jag fick var i en lägenhet med fyra andra trevliga tjejer som också var 
utbytesstudenter. Boendet var rätt likt att bo i korridor här i Stockholm så vi delade kök och 
gemensamma ytor men hade våra egna rum. Jag bodde precis bakom huvudbiblioteket på campus 
vilket var supercentralt, under 5 minuters promenad till arkitekternas byggnad på campus och lika 
lång promenad till huvudgågatan i stan, så verkligen nära till allt.  

      

Boendestandarden i England är generellt något sämre än hemma i Sverige. Framförallt när det gäller 
uppvärmning, mitt rum var vintertid rätt kallt då rummet endast hade ett element men två stora 
fönster. 

Att bo i universitetets studentrum var i mitt fall eventuellt något dyrare än att bo i delat hus som de 
flesta engelska studenter gör. Det var dock värt det tack vare läget på boendet, att alla räkningar på 
gas, el osv ingick och att det via universitetet var lättare att få kortare kontrakt, på bara en termin.  
Värt att veta är dock att hyran oftast betalas i större klumpsummor, kvartalsvis eller som för mig, 
terminsvis. Skönt att slippa tänka på det resten av terminen men blev en stor utgift i början av 
vistelsen istället. Om man inte skulle vilja bo via universitetet skulle jag definitivt rekommendera att 
leta boende i antingen Jesmond eller Heaton, mysiga områden där de flesta studenter bor och som 
ligger på cykelavstånd från skolan.  

Universitetet och studierna 
Newcastle University är ett rätt stort universitet som har massor av olika utbildningar inom allt ifrån 
medicin till business till konst. Som arkitektstudent skulle jag säga att utbildningen skiljde sig en del 
från hur det fungerar här på KTH. En av de största skillnaderna är att utbildningen i många aspekter 
känns mer akademisk och att mer fokus läggs på teori. En tredjedel av de poäng jag läste, 10 av 30 
credits, var en ren teorikurs med mycket läsning som examinerades genom en stor uppsats i slutet av 
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terminen. Låt inte detta avskräcka er, det var en väldigt intressant och lärorik kurs. Resterande poäng 
var projekt som fungerade ungefär som hemma. Så en vanlig vecka spenderade man mest tid på ritsal 
arbetandes med projekt, med undantag för någon föreläsning och något seminarium. En annan sak 
som skiljde sig åt var att klassen var mycket mindre än här hemma, i årskurs 4 var vi endast 35 
studenter vilket gjorde att jag på den termin jag var där ändå hann lära känna de flesta rätt väl.  

Alla kurser var på engelska och som utbytesstudent erbjöds du extra stöd baserat på ens resultat på 
språktestet under introveckan, det kunde vara allt från hjälp med att lägga upp en uppsats till stöd 
med muntliga redovisningar. 

Kurser 
Efter mycket krångel med att hitta rätt kurser på universitetets hemsida sökte jag en plats på 
mastersprogrammet för arkitektur, MArch, i Stage 5 vilket motsvarar masterutbildningens första år, 
årskurs 4 här hemma. Man läser 60 credits på en termin vilket motsvarar 30 hp här hemma. 20 poäng 
av dessa är obligatoriska designprojekt i kursen Architectural Design (ARC8050) och de resterande 10 
poängen är valbara, men eftersom jag endast läste en termin fanns det i princip bara två kurser att 
välja på, en kurs om hållbarhetsfrågor och en kurs om arkitekturteori, som jag valde.  

Höstens designprojekt handlade om stadsbyggnad och vi inledde kursen med att hela årskursen åkte 
på studieresa till Wien där tomterna för projektet låg. Inför kursstart fick man också välja mellan fyra 
olika studios med olika inriktningar och handledare. I min studio arbetade vi mycket med grafisk 
representation i form av olika typer av ritningar och axonometrier, vi byggde alltså väldigt lite fysiska 
modeller vilket var nytt för mig. Det var otroligt lärorikt att verkligen fokusera på att kommunicera 
sina idéer endast genom ritningar och bilder. 

Teorikursen hette Tools for Thinking About Architecture (ARC8051) och var upplagd med en 
blandning av föreläsningar och seminarium. Varje vecka hade vi minst en text att läsa som först 
presenterades genom en föreläsning och som vi sedan diskuterade under seminarier i halvklass. 
Texterna handlade om arkitekturteori, framförallt med fokus på det analyserande då kursens syfte var 
att ge oss nya verktyg för att titta på, analysera och diskutera arkitektur. Kursen examinerades genom 
en större uppsats då man valde en frågeställning utifrån en nyckeltext bland den litteratur vi läst under 
terminen. Detta var en rätt krävande kurs då många av texterna är rätt tunga att läsa, även för de med 
engelska som modersmål. Den var dock väldigt lärorik och har definitivt gjort att jag blivit bättre på att 
läsa och diskutera arkitekturteori.  

Staden och landet 
Newcastle upon Tyne är definitivt en av de bästa platser jag bott på! Trots att staden inte är speciellt 
stor så finns det inget man saknar och gott om saker att hitta på. Runtomkring staden finns många 
sevärdheter och framförallt fina naturupplevelser, bland annat kusten och flodinloppet vid Tynemouth 
som man lätt tar sig till med tunnelbanan och man bör definitivt försöka ta sig ut utanför staden för att 
uppleva norra Englands vackra natur. Staden Durham har en fin katedral vars innegård varit 
inspelningsplats för Harry Potter och ligger endast en kvart bort med tåg från centralstationen.  
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Hade hört väldigt mycket om människorna i Newcastle, så kallade Geordies, och deras obegripliga 
dialekt innan jag åkte men det var något man snabbt kom in i. De flesta man stöter på i skolmiljön 
pratar mer akademisk engelska och är inte alls svåra att förstå. Överlag är människorna i Newcastle 
fruktansvärt trevliga och välkomnande, de småpratar mer än gärna med en och är väldigt nyfikna på 
var man kommer ifrån osv. Perfekt om man vill skaffa nya vänner på puben till exempel.  

Upplevde ingen större kulturkrock utan fann mig snabbt i vardagen i Newcastle, kände mig redan 
innan rätt förberedd och hade koll på t.ex. vart man skulle handla olika saker. Bland det bästa var att 
få uppleva en brittiska pubkulturen där puben verkligen är ens andra vardagsrum, där man träffar 
kompisar, äter söndagsmiddag och kollar på sport. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Även om mycket tid gick åt till skolan så hann man med många utflykter och aktiviteter på helgerna. 
Det finns en mängd med olika studentklubbar, så kallade societies, men igen, eftersom jag stannade så 
kort tid så gick jag aldrig med i någon av dem. Vet dock klasskompisar som till exempel var med i 
ölbryggar-klubben där studenterna själva brygger egen öl och har provsmakningar och dylikt.  

Eftersom man spenderar så mycket tid på ritsal så lär man ju känna sina klasskompisar rätt bra, vilket 
gjorde att jag spenderar en del ledig tid med att umgås med dem även utanför skolan. Men förutom 
min härliga klass så lärde jag också känna ett par andra utbytesstudenter som också ville spendera sina 
helger och kvällar med att upptäcka staden. Så förutom många timmar på puben med klasskompisarna 
så gick jag också på museum, promenerade längs floden, hade roliga utekvällar på 70/80-talsklubben 
Flares och bara njöt av att vara i England. Passade också på att se en fotbollsmatch med på Newcastle 
FCs hemmaarena, St James’ Park, de har rabatterade biljetter för studenter på universitetet.  
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Rekommendationer och övriga reflektioner 
Åk på utbyte om du får chansen! Och se till att du söker för längre än vad du egentligen tror att du vill 
stanna. Jag sökte bara en termin och oj vad jag ångrar det, hade absolut stannat ett helt år om det 
funnits möjlighet att förlänga i efterhand. Hann definitivt komma in i vardagslunken på bara en 
termin men när jag väl var tvungen att åka hem fanns det fortfarande mycket kvar som jag hade velat 
se. Att bo i en ny stad i ett nytt land ger så himla mycket och man får träffa så mycket nya personer 
från andra kulturer än ens egen som verkligen vidgar ens vyer. Och sök verkligen utbyte i Newcastle, 
världens mysigaste stad, du kommer inte ångra dig! 
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