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Pampig skola med futuristisk feeling, inspirerande lärare, billig mat, 
mycket kringresande och hög luftfuktighet 

Före avresa 

Jag såg sökandet av utbytesstudier som en självklarhet. Det var en chans att få prova på att bo 

utomlands ett halvår, upptäcka en ny kultur och inneha en fördel vid framtida arbetsansökningar. Ett 

önskemål för mig själv vid ansökan var att komma till ett engelskspråkigt land för underlättandet av 

kommunikationen och för att finslipa språket. Jag ville även resa utanför Europa för att få ett mer 

exotiskt äventyr.  

Det stod mellan USA och Singapore, men jag bestämde mig till slut för det sistnämnda för att det helt 

enkelt kändes häftigare. Ytterligare en faktor som spelade in var att man med enkelhet kunde resa 

exempelvis en weekend till kringliggande länder (Malaysia, Indonesien, Vietnam, Kambodja och 

Thailand m.fl.) för så lite som 500 SEK. NUS var även rankad som #1 bästa universitet i Asien och 

datateknik på skolan #10 i världen, även det hade sin lockelse. Mina förväntningar var höga på skolan 

som var så välrenommerad. 

Jag vaccinerade mig mot tyfoidfeber (ej krav) och köpte även med mig Malariatabletter (ej krav, för att 

resa till vissa kringliggande länder där det fanns en låg men ändå aktuell risk). 

Visum och Studentpass ansöktes om via NUS som skickade ut länkar till webformulär i god tid efter 

antagning men före ankomst. 

Ankomst 

Eftersom jag ändå skulle köpa en dyr flygbiljett till Singapore, så åkte jag ned 2 veckor före skolstart 

för att semestra i Asien innan plugget drog igång. 1 vecka före skolstart drog diverse aktiviteter igång, 

officiellt (mailutskick från skolan) såväl som inofficiellt (via Facebook-grupper). Dessa var allt ifrån 

guidade turer i och utanför staden, ”food-bingo”, fika med faddrar och diverse andra lära-känna-

varandra-aktiviteter. Under sommaren kom det ett mail där man fick skriva upp sig till dessa aktiviteter. 

Jag skrev upp mig till alla i ganska god tid och fick plats till ungefär hälften. Det är alltså ett begränsat 

antal platser, så se till att signa upp på samtliga även om de låter löjliga, se dem som ett enkelt sätt att 

lära känna nya människor i början. 
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University Town 

 
Infinity Pool i University Town        Billig mat 
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Ekonomi 

Från KTH kunde man söka ett rese-stipendium som täckte resan och lite därtill. Cirka 8000 SEK vröde 

det sig om och ansökan var väldigt simpel. Utöver detta fanns det ett flertal ytterligare stipendier att 

söka. Många av dessa fanns samlade på KTH’s hemsida. Se nedanstående länk. 

https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/kth-s-stipendier-oversikt-1.5297 

Boendet var väldigt billigt, men allting betalades före ankomst (5 månadshyror) så var beredd på 

detta. 

Singapore anses vara ett dyrt land att leva i. Jag skulle jämställa det med Sverige med några 

undantag. Det är extremt dyrt att bo i Singapore (äga bostad) och exempelvis att äga en bil (kräver ett 

certifikat som kostar ca 300.000 SEK krävs och måste dessutom förnyas var 10e år). Ser du någon 

som äger en skruttig bil är hen alltså rik. 

Taxi i landet är dock mycket billigare än i Sverige och Uber är det som nyttjas mest. Maten är även 

den mycket billigare om man går till s.k. Hawker-centers (stora matserveringscenter med många 

alternativ). En maträtt i någon av skolans matserveringsplatser kostar exempelvis mellan 10-40 

kronor. Resterande priser motsvarar det vi är vana vid i Sverige. 

Boende 

Efter antagningen kunde man ansöka om olika boenden som fanns inom skolans campus. Jag bodde i 

”Prince George’s Park Residences” (PGP) som var det näst populäraste boendet efter ”University 

Town” (Sökte ”University Town” som 1a och 2a handsval men fick mitt 3e handsval, det var tydligen 

ett lotteri). 

Boendet var ett enkelt rum med en säng, ett nattduksbord, ett klädskåp och ett skrivbord. Det räckte 

helt klart då väldigt liten tid spenderades i rummet. Plugga gjorde man bättre i skolans inspirerande 

faciliteter. Man kunde betala ca. 1000-2000 kronor extra varje månad för att få ett rum med AC. I min 

mening är det inte värt det, man vande sig vid värmen efter några veckor och takfläkten var tillräcklig. 

Skulle man ändå ha problem med värmen så kunde man sedan hyra en extern AC via skolan att ställa 

i rummet för ungefär samma pris. 

University Town var ett häftigare område med mycket mer aktiviteter än PGP som i kontrast var ett 

lugnt område. Det är en smaksak vad man föredrar helt enkelt. PGP ligger även mycket närmare data-

sektionen och det går fler bussar dit. 

https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/kth-s-stipendier-oversikt-1.5297
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Promenad i University Town            Plugg I eget rum, Prince Georges Park Residences 

Universitetet och studierna 

Universitetsområdet var gigantiskt och samtliga lärosäten som juridik, ekonomi, data, medicin, 

matematik, arkitektur och samhällskunskap m.fl. fanns representerade. För att ta sig runt detta 

enorma område så har skolan ett eget kostnadsfritt hop-on-hop-off bussystem. Ett varv runt hela 

campus tar som referens cirka 25 minuter för att få en uppfattning om dess storlek. 

 
Prince Georges Park Residences 
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För fysiska aktiviteter fanns det stora gymanläggningar, sporthallar, klätterväggar och simhallar med 

gratis tillträde omkring skolområdet. 

Lektionssalarna var överlag större och modernare än dem på KTH och undervisningen var mer 

interaktiv och inkluderande. Lärarna var väldigt engagerade i sina ämnen och inspirerande som 

personer. I nästan samtliga kurser vägdes närvaro in i ens betyg, detta innebar dels att närvara på 

föreläsningarna men även att aktivt delta i diskussioner. Ofta utgjorde detta bara en mycket liten del 

av det totala betyget (10%) och det var inget krav att delta aktivt.  

I varje kurs utövades en ”Bell Curve”-betygsfördelning. Detta innebar att snittbetyget alltid var den 

mellersta betygsgränsen, betygen normaliserades alltså efter hur väl eleverna presterade. Detta 

gynnar inte samarbete och skiljer sig mycket från hur det är på KTH och att studera i Sverige överlag. 

Går det dåligt för en annan elev så innebär det att det går bra för dig eftersom betygsgränserna sänks. 

På samma sätt ökar kravet på dig om de övriga klasskamraterna är väldigt duktiga. Detta leder till att 

elever ogärna hjälper varandra och främjar individuellt studerande. Betyg är även väldigt viktigt i 

Singapore och Asien överlag, mycket viktigare än i Sverige. Man kunde se elever sitta och plugga i 

skolans pluggsalar nattetid. För att bevara sina offentliga studieplatser sov vissa sittandes vid sina 

skrivbord. 

 
Jag och projektgrupp 

Jag pluggade mer i Singapore än vad jag gjort hemma. Såhär i efterhand kanske jag pluggade lite mer 

än nödvändigt eftersom endast PASS var tillräckligt (betygen konverteras bara till PASS/FAIL oavsett 

betyg vid NUS). Upplägget var lite annorlunda än på KTH och jag ville hellre plugga för mycket än för 

lite då man inte visste var insatsgränsen för PASS låg. En sak som kan vara värt att nämna är att man 

inte kommer hinna göra allt som föreslås i kurserna. Det går helt enkelt inte att hinna med alla 

övningsuppgifter i alla kurser i tid (Det behövs inte heller). Detta skulle jag med enkelhet göra i Sverige 
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och jag försökte mig på detta i början, men det är alltså inte tänkt att det ska göras vid NUS och ledde 

till en del onödig stress. Att få ett A i NUS är förövrigt svårare än på KTH och kräver att mer tid 

förläggs till studier (de har fler betygssteg). 

I varje kurs var det en s.k ”midterm” som går att jämställa med en mindre tentamen på den första 

delen av kursen (skrivtid ca. 1–2 h). Denna skrevs efter halva kursen var avklarad och utgjorde ca 20-

35% av det totala kursbetyget. I varje kurs fanns det även likt KTH en slut-tentamen som utgjorde 

ungefär 50% av det totala betyget där hela kursen examinerades. Skrivtiden för denna tentamen var 

ca 2h och upplevdes mycket stressigare än vid KTH. Man hann sällan besvara alla frågor och tiden 

man la på en uppgift examinerades på detta sätt i viss mån. 

Kurser 

CS2107 Introduction to Information Security 

Denna kurs var intressant och ganska lättsmält. Materialet som gicks igenom under föreläsningarna 

täckte väldigt mycket men gick inte in särskilt djupt på detaljer. Laborationerna var något knepigare 

men väldigt intressanta och gick ut på att hacka hemsidor och databaser, spoofa mailadresser, 

förfalska information och dekryptera diverse krypterade filer och information. Attackerna utfördes mot 

”riktiga” mål uppsatta på av skolan dedikerade servrar. Operativsystemet som nyttjades var Linux, så 

man blev även bättre på det för dem som inte är vana vid det sedan tidigare. 

CS3240 Interaction Design  

Denna kurs var den roligaste och kanske mest lättsmälta kursen. Jag tror att det är väldigt svårt att 

misslyckas med den. Lektionerna var väldigt interaktiva med en del prototyp-skapande, skissande, 

presentationer och diskussioner. Under kursen löpte även ett större projekt där en prototyp för en 

webb- eller mobil applikation skulle tas fram. Det var även många laborationer i diverse ramverk till 

JavaScript (Bootstrap, D3 och JQuery etc.) samt programvaror bra för interaktionsdesign (Adobe XD 

och Balsamiq). 

CS3244 Machine Learning 

Detta var en väldigt pluggintensiv och svår kurs. Programmeringsspråket var Python (Kunde det inte 

tidigare, men det gick bra). För det mesta var det bara otroligt mycket och komplex matematik som 

bygger vidare på statistik, algebra och analys. Detta var den kursen jag la mest tid på och konceptuellt 

är området väldigt fascinerande, därför var det ändå ganska lätt att motivera sig till studierna. Där 

andra maskininlärningskurser bara skrapar på ytan så tyckte jag ändå att denna gick på djupet och 

dessutom med väldigt komplexa modeller.  

Kursens övningar var onödigt komplicerade, fastna inte i dessa utan gå vidare om det blir traggligt och 

fokusera på grunderna så dem sitter. 

Kursen var extremt populär och jag blev initialt inte antagen till den. Jag skickade ett mail till läraren 

och gick och överklagade (detta görs formellt under en kort period efter antagningsbesked till 

kurserna). Jag hade en vän som gjorde samma sak och vi kom båda in på kursen lagom till 

föreläsning 2. Anledningen tror jag var att det är många som hoppade av efter den första 

föreläsningen (när läraren förklarade att kursen omfattades av tung och komplex matematik och inte 

var något för ”the faint hearted”). 

CS4226 Internet Architecture 

Denna kurs upplevdes initialt väldigt svår och omfattande med mycket matematik (statistik och köteori) 

vid bandbreddsberäkningar. Kursen blev dock lättare och lättare och de sista föreläsningarna 

omfattades enbart av teori om vad internet är och hur det fungerar. Läraren var inte jättepedagogisk 
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med de beräkningstunga delarna. Jag rekommenderar att fråga övningsassistenterna hur man går 

tillväga för att lösa vissa exempelfrågor. Hans entusiasm var dock tillräcklig för att hålla 

koncentrationen uppe under föreläsningarna. 

Staden och landet 

Landet och staden är i princip samma sak med en yta mindre än halva Öland (!). Det är förövrigt 

världens enda fungerande diktatur där folket är nöjda med regeringen. 

 

 
Marina Bay by night 

Landets arkitektur är speciell. Personligen älskade jag fusionen av högteknologiska böljande 

skyskrapor och futuristiskt utformade byggnader med all grönska som fanns omkring. På den 

konstgjorda ön Sentosa finns det även badstränder med palmer för en skön exotiskt semester-feeling.  

Maten i landet var fantastisk och billig. Man åt i s.k. Hawker-centers där olika kinesiska provinser 

(Sichuan etc.) representerade olika matstånd parallellt med indisk mat och ramen-nudlar m.m. En 

maträtt kostade som tidigare nämnt 10-40 kronor. 



     

     

 

 

 

 8 (12) 
 

 
Vietnamesisk ”Pho” med färska vårrullar: 20 kronor… 

Landets invånare utgörs av många olika etniciteter (främst kineser, malajer och indier) och olika 

religioner. Detta har gett upphov till en del intressanta mat-fusioner som bara går att hitta i Singapore 

(Jag gillar mat 😊). Chinatown och Little India är förövrigt exempel på områden i staden som upplevs 

som om man reser till ett annat land. 

 
Entré till Little India 
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Temperaturen i landet är väldigt varmt, VÄLDIGT varmt. Det är framförallt luftfuktigheten som gör att 

det upplevs mycket varmare än vad det faktiskt är. Det tränger igenom textilier på ett annat sätt och 

när du landar kommer du först få en chock. Man vänjer sig dock och accepterar ett nytt och aningen 

klibbigare stadie… 

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden umgicks jag väldigt mycket med andra studenter. Mestadels utbytesstudenter (från olika 

länder) men även ”locals”. Vi pluggade mycket tillsammans men hittade även på mycket roliga 

aktiveter. Vissa dagar spenderade man på stranden och andra dagar promenerade man omkring 

shoppandes mellan skyskraporna.  

 
Häng i Clark Quay 

Det fanns även hiking trails genom parker runtom i landet som vi vandrade (och stötte på vilda 

krokodiler, beware). Eftersom alla åt så mycket nästan gratis och god mat så började de flesta även 

utnyttja de gratis gymanläggningarna för att kompensera detta, så där spenderades även en del av 

tiden mellan föreläsningarna. I övrigt levde man ett liv som hemma i detta land! 
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Strandhäng på Lazarus Island 

Resande till närliggande länder var en hög prioritet och en weekendtripp till exempelvis Vietnam 

kostade som tidigare nämnt ca 500 sek så detta måste du passa på med!  

 
Poolhäng i skyskrapa 
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar starkt att resa till angränsade länder några weekends när det hinns med. Hann 

med Malaysia, Indonesien och Vietnam mellan studierna och reste även till Kambodja, Thailand och 

Sri Lanka efter studierna.  

Ta dykcertifikat om du inte har det, det var bland det häftigaste jag gjort. Inte särskilt bra dykning i just 

Singapore, men Malaysia (specifikt Tioman Island) och Indonesien (specifikt Bali, Lombok och Gili 

Islands) har väldigt bra dykning., 

 
Dykning 

För dig som är sportig; en perfekt löprunda jag upptäckte (milen) är att ta tunnelbanan till Harborfront 

och löpa tillbaks till NUS via Southern Ridges. Detta är en otroligt vacker rutt som annars åtminstone 

bör promeneras. Jag rekommenderar även att bestiga ”Mount Kinabalu” på Borneo om du är lite 

sportig av dig, det var en otrolig upplevelse att se soluppgången från en ca. 4200m bergstopp. 

 
Mount Kinabalu 
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Kontakt 

Har du några frågor om Singapore, utlandsstudier, universitetet, kurserna eller egentligen vad som 

helst så tveka inte att höra av dig till info@jonathanlundmark.com ! 

 

mailto:info@jonathanlundmark.com

