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A Journey to a Corn State  

Innan avresa 

Jag ansökte om min utbytesplats till ISU när jag såg att den fanns listad på sidan för reservplatser efter 

att platser delats ut efter ordinarie ansökan. Jag hade sedan en längre tid tillbaka haft en önskan om 

att få åka till USA på utbytesstudier, och när jag såg att ISU fanns tillgänglig som reservplats var jag 

snabb att höra av mig till utbyteskoordinatorerna för att anmäla mitt intresse.  

Mina förväntningar inför utbytet var att det skulle bli mycket pappersarbete inför, vilket skulle visa sig 

vara sant, och att studierna skulle vara krävande. Några övriga förväntningar skulle jag inte säga att 

jag hade.  

Inför resan dit var det mycket pappersarbete som skulle organiseras. ISU har en portal för att lämna in 

all nödvändig information, och den tar några timmar att läsa på och fylla i. Via den portalen behöver 

man också skicka in intyg om betyg, vaccinationer, visum, bankstatus, språkkunskaper (Engelska) osv. 

Arbetet med at fylla i detta, samt jagandet av alla dessa intyg och dokument, tar sina modiga timmar 

och bidrog till en del stress under hösten. Jag rekommenderar att ni börjar med detta i så god tid som 

möjligt! 

Ankomst 

Jag anlände till Ames den 3:e januari 2019, då det var ett krav att anlända senast den 6:e januari för 

att delta vid den obligatoriska ”reception” (mottagning). Det blev dock en del misskommunikation 

rörande detta, då mottagningen endast var avsedd för undergraduate students/kandidat studenter. 

Eftersom jag var graduate student/masterstudent förväntades jag inte vara med på mottagningen, och 

under många aktiviteter fick master studenter inte heller vara med. Jag rekommenderar därför att ni 

dubbelkollar när ni förväntas vara där (och fråga då gärna uttryckligen om ni säkert förväntas vara 

med, om ni är masterstudenter). Mellan den 3-9 januari bodde vi på ett hotell i Ames, då 

studentbostäderna inte var inflyttningsklara ännu. Hotellet erbjöd studenterna rabatt på priset under 

dessa dagar. Den 9:e januari var inflytt, och detta fick vi hjälp med av de som anordnade 

mottagningen.  

De aktiviteter som masterstudenter fick delta vid under mottagningen var bland annat shopping-resa 

till matbutiker och North Grand Mall för att handla förnödenheter så som mat, ordnande av 

bankkonto, köp av telefonabonnemang osv. Vi åkte också och åt tillsammans och fick en inblick i hur 

staden och campus sån ut. De som anordnade mottagningen var studenter engagerade inom 

International Student and Scholars office (ISSO) som är kopplade till universitetet. 
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Ekonomi 

Jag fick inga stipendier eller bidrag från KTH eller annan part, men jag skulle rekommendera alla som 

åker på utbyte att undersöka detta mer då jag i efterhand hörde om bidrag som man kunde ansöka om. 

Som utbytesstudent betalar du inget någon skolavgift till ISU, men det tillkommer lite övriga 

kostnader. Dessa är dock små.  

Boende kostar en del. Jag betalade några tusen för hotellet som jag bodde på under mottagningen 

(universitetet informerar om prisuppgifter inför resan i samband med att man anmäler intresse om att 

bo på det hotell de har samarbete med). Mitt boende under övriga studietiden kostade runt 30 000 kr.  

Övriga kostnader som tillkom var givetvis matkostnader, men också kostnader för inredning och 

köksgeråd. Jag bodde i en studentbostad tillsammans med några andra studenter, och de är inredda 

med säng, skrivbord m.m. Men andra saker så som lampor, bestick, knivar, sängkläder, galgar osv. 

behövde jag köpa. Jag upplevde att priserna var ungefär som hemma.  

Boende 

Jag ordnade bostad genom universitetet. Man ansöker om bostad genom skolans portal för 

internationella studenter, och som jag uppfattade det fanns det goda chanser att få hyra bostad via 

skolan även om de inte kan garantera något. Jag bodde i ett område som heter Frederiksen Court, som 

ligger ungefär en kvart promenad från campus (man kan även ta flera bussar in till campus, eller till 

gallerian/andra delar av Ames), och mitt boende kostade ungefär 30 000 kr för hela utbytesperioden. 

Jag bodde i en lägenhet med tre andra kvinnliga amerikanska studenter.  

Boendestandarden var okej. Rummen var lagom stora och var inredda med säng, skrivbord och 

garderob. Lägenheten i övrigt hade kök (utan köksgeråd, micro fanns dock!), vardagsrum (som var 

inredd med soffa, fåtölj och soffbord) samt toalett. Tvättmaskin och torktumlare fanns i lägenheten.   

Universitetet och studierna 

ISU är ett stort universitet, med dryga 35 000 inskrivna studenter. Skolan håller till på ett otroligt 

vackert campus med många pampiga byggnader. De har undervisning inom ett brett antal ämnen, allt 

ifrån ingenjörskonst av olika slag till jordbruk och pedagogik. Det är dock ett tekniskt universitet. Jag 

rekommenderar att du går in på skolans hemsida (https://www.iastate.edu/) om du vill veta mer om 

vilka ämnen de undervisar inom.  

Undervisningen och studierna var lite annorlunda än på KTH, och jag skulle säga att de påminde lite 

mer om undervisningen på gymnasiet. Jag läste fyra olika kurser, och dessa hade fasta schemalagda 

tier som inte varierade mellan veckorna. Vi hade en professor i varje ämne, som styrde upp 

undervisningen så som de såg lämpligast. Mycket fokus låg på diskussion och samverkan mellan lärare 

och studenter, och det var högt i tak under diskussionerna. Jag upplevde också att 

undervisningskulturen innebar en närmare kontakt och relation mellan lärare och studenter, vilket 

gjorde studierna mindre anonyma.  

All undervisning var, förgå förvånande, på engelska. Det finns grupper på skolan dit man kan gå för att 

öva på sin engelska om man behöver det. Skolan erbjuder också studiehjälp i form av ”läxstuga” i alla 

ämnen, för att underlätta studierna, om man skulle behöva det. 

https://www.iastate.edu/
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Kurser 

Jag läste fyra olika kurser som alla tillgodoräknats inom mitt program (Samhällsbyggnad, 

masterprogram Sustainable Urban Planning and Design). Alla kurser jag läste var inom programmet 

Community and Regional Planning (CRP), och jag gjorde mitt första urval innan jag åkte till USA i 

portalen för ansökan för internationella studenter. Jag fick göra lite korrigeringar på plats, och då fick 

jag hjälp av administratörerna på mitt program. Kurserna, med beskrivningar, listas nedan: 

 CRP 452 Geographical Data Management and Planning Analysis 

En avancerad kurs i GIS där vi lärde oss olika metoder för hantering av geografisk data och hur man 

kan analysera denna för att få fram beslutsunderlag. Undervisningen bestod av föreläsningar, 

datorlabbar och projektarbete.  

 CRP 457X GeoGames for Civic Engagement 

I denna kurs lärde vi oss om spel med geografisk anknytning (GeoGames) och hur man kan använda 

sig av dessa vid samhällsbyggnad, planering och medborgardialoger/processer för 

medborgardeltagande. Det var en mycket kreativ kurs där vi först fick lära oss teorier bakom spel och 

skapande av spel och sedan även pröva på att skapa en första version av vårt eget GeoGame.  

 CRP 453X Smart Cities  

Kursen fokuserade på olika definitioner och faktorer som relaterar till begreppet smarta städer - som 

ju är ett begrepp som vi gärna slänger oss med för att det låter bra, även om alla definierar det olika. 

Kursen gav många insikter inom vad det är för städer vi vill skapa, hur vi beskriver dessa och vilka 

dessa städer egentligen är till för. Undervisningen bestod av föreläsningar och diskussioner.  
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 CRP 517 Urban Revitalization 

Denna kurs handlade om ”återupplivning” av städer; hur städer runt om i USA och världen förändrats 

genom historien och vilka olika faktorer som drivit dessa förändringar. Det var en spännande kurs som 

också gav viss insikt i amerikansk historia. Undervisningen bestod av föreläsningar med mycket 

diskussion, samt projektarbete och även debatter som anordnades mellan studenterna i klassen. 

Staden och landet 

Det var spännande att få uppleva USA. Under min tid där reste jag runt lite grann, och jag skulle 

beskriva det som att det är som att resa mellan olika länder när man besöker olika delstater. Under 

studietiden höll jag mig främst i Iowa, men under vårlovet besökte jag Los Angeles i Kalifornien, och 

det är två väldigt olika platser.  

Iowa och ”the midwest” var väldigt gästvänligt, och Ames var en väldigt trevlig 

småstad/universitetsstad. Det är verkligen en plats där vänlighet är kutym och det är en självklarhet 

att man småpratar med personen i kassan eller ropar tack till busschauffören när man kliver av. Min 

upplevelse är att man som svensk kan bli lite tagen av denna öppenhet, men att man vänjer sig fort. 

Det är ju väldigt trevliga vanor.  

(Ett litet tips är också att nämna till många att du är svensk, lite sådär i förbifarten. Det tyckte många 

var intressant, och fungerade ofta som en isbrytare. Det är dessutom en perfekt ursäkt man kan slänga 

sig med när man står i kassan och försöker reda ut vad det är för valör på de småpengar man samlat på 

sig. Helt omöjligt.) 

Fritid och sociala aktiviteter 

ISU erbjuder hur många klubbar och aktiviteter som helst (jag tror de har över 800 eller 900 

klubbar).En mässa hålls i början av terminen där alla föreningar och klubbar ställer ut, dit kan du gå 

för att lära dig mer om vad det finns i engagemang-väg! Och även om du inte går med i en klubb finns 

det saker att göra. På skolan anordnas konserter, stand-up-kvällar, teaterföreställningar, 

sportevenemang, mässor av olika slag, filmvisning varje vecka i CycloneCinema och ISU AfterDark 

(kväll med spel, aktiviteter och mycket mer), för att nämna några.  

Som utbytesstudent får du också använda alla skolans (mycket välutrustade) gym helt gratis (en avgift 

för gymmen ingår i skolavgiften, men eftersom du som utbytesstudent via KTH inte betalar skolavgift 

är det gratis. Detsamma gäller busskort). 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar verkligen att undersöka allt vad som finns att göra på campus och försöka hitta 
något som du tror passar dig. Det finns många organisationer att engagera sig inom, och det är ett 
fantastiskt sätt att träffa nya människor! 
 
Tänk också på att vädret och temperaturerna är ganska drastiska i Iowa. Våren kom lite tidigare och 
bjöd på några riktigt härliga varma dagar, men under vintern blev det bitvis riktigt kallt (neråt minus 
30-35 °C). Min bästa investering var en ordentlig vinterjacka inför resan!  
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Slutligen vill jag tipsa om att prova yxkastning. Det finns ett center för det inne i Des Moines och et är 
väldigt roligt! 

 


