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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Anna Bärring  HT17 
Utbytesuniversitet     
Sheffield School of Architecture 
Utbildningsprogram     
Arkitektur 
     
     

Lärorik hösttermin i England 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier för att utmanas och utvecklas både på ett personligt plan och inom mina 
arkitekturstudier. Anledningen till att jag valde att söka till SSoA, Sheffield School of Architecture, var 
att jag hört att universitetet var rankad som ett av de bästa i Storbritannien och hade en speciell och 
nyskapande inriktning inom arkitektur. De jobbade mycket med sociala frågor och satsade på att hela 
tiden försöka utveckla utbildningen ihop med elever och ifrågasätta gamla normer och strukturer. 
Detta kände jag var otroligt spännande. 

Ankomst 
Jag anlände till Sheffield en vecka innan skolan började i september för att vara med på 
orienteringsveckan med alla andra utbytesstudenter. Under orienteringsveckan fick alla studenter ett 
organiserat välkomnande med aktiviteter, föreläsningar och rundvandringar. Ett bra sätt att lära 
känna universitetet, staden och andra studenter. Skolan har också en otroligt bra studentkår som 
erbjuder stöd och aktiveter under hela terminen.  

Ekonomi 
Det var relativt billigt att bo och leva i Sheffield och med Erasmusbidraget klarade jag mig bra under 
terminen. Ungefär samma levnadskostnader som hemma i Sverige.  

Boende 
Det var enkelt att hitta boende och något som är väldigt vanligt i Sheffield är att studenter delar radhus 
med varandra. Jag valde att fixa boende väl på plats för att kunna se hur det såg ut i verkligheten. Så 
första veckan gick jag runt på fler visningar och hittade tillslut ett studentboende i en omgjord kyrka 5 
min gångavstånd från skolan. Där delade jag lägenhet med 4 andra tjejer och det funkade bra. Priset 
per månad låg på ca 5000 kr och då ingick allt. Det finns många bra hemsidor som förmedlar boende, 
t.ex. sparerroom.com. Skolan kan hjälpa till med boende också men det är betydligt dyrare.   

Universitetet och studierna 
Universitet är väldigt stort och bedriver verksamhet inom många områden. Arkitekturutbildningen 
befinner sig i Arts Tower med fantastisk utsikt över staden. Undervisningen är väldigt lik KTH med 
största fokus inom designstudios där en lärare leder en studio med ca 15 studenter. Det är relativt högt 
tempo med stort fokus på egenledd och forskningsbaserad design. 

Kurser 
På grund av sjukdom kunde jag tyvärr bara läsa en termin i Sheffield. Kurserna jag läste var: 
Design 1 - design studio med ett och samma projekt över hela läsåret 
Live Project 1 - verklighetsbaserat projekt med kund lett av elever under de första 6 veckorna 
Theory and Research - uppsats baserat på en heldags föreläsningar 
Management and Practice - uppsats om grupparbetet i Live Project  
History and Theory of Urban Design – historisk stadsplaneringskurs 
English for Academic Purpose – Erasmus kurs 
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Staden och landet 
Staden var väldigt mysig och folket otroligt öppna, varma och hjälpsamma. Trots att staden är ungefär 
lika stor som Göteborg upplevs den mindre och betydligt mer utspridd med mycket radhus. En typisk 
engelsk stad med mycket grönområden och mysiga gamla tegelhus. Du kan lätt ta dig runt gående i 
staden.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Skolan och kåren anordnar mycket aktiviteter och har olika föreningar inom idrott och kultur. Peak 
District som är en otrolig fin nationalpark ligger nära Sheffield dit man lätt kan åka och vandra i 
idyllisk engelsk lantlig miljö. Studenterna på arkitektur upplevde jag som väldigt öppna, snälla och 
hjälpsamma och det fanns en fin sammanhållning mellan studenterna. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag är nöjd över min utbytestermin i Sheffield och känner att jag lärt mig väldigt mycket.  

 


