
	  
	  
	  
Reseberättelse	  Amsterdam	  HT-‐15	  
	  
Innehåll	  
Jag	  studerade	  på	  University	  van	  Amsterdam	  (UvA)	  i	  Nederländerna	  under	  höstterminen	  
2015,	  som	  en	  del	  i	  Kandidatprogrammet	  i	  Mänskliga	  rättigheter	  på	  Lunds	  Universitet.	  	  
	  
Staden	  
Amsterdam	  är	  en	  fantastisk	  stad!	  Så	  pass	  liten	  att	  man	  kan	  ta	  sig	  runt	  med	  cykel	  nästan	  
överallt,	  men	  ändå	  så	  pass	  stor	  att	  det	  alltid	  händer	  något	  roligt.	  Och	  så	  är	  den	  ju	  otroligt	  
vacker	  och	  mysig	  att	  gå	  runt	  i.	  Mysiga	  områden	  är	  De	  Pijp,	  Jordaan,	  De	  9	  Straatjes	  och	  
Harlemmerstraat/Harlemmerdijk.	  	  
	  
Universitetet	  
Jag	  var	  överlag	  väldigt	  nöjd	  med	  UvA.	  Roeterseiland	  på	  är	  väldigt	  bra	  att	  sitta	  och	  plugga	  
på,	  öppet	  sent	  på	  kvällarna	  och	  har	  mat	  och	  kaffe	  till	  bra	  priser,	  vilket	  är	  skönt	  i	  
tentaperioder.	  De	  bjuder	  även	  in	  intressanta	  gästföreläsare,	  t	  ex	  till	  Room	  for	  Discussion,	  
där	  aktuella	  personer	  bjuds	  in	  för	  live-‐intervju	  och	  diskussion.	  	  
	  
Mottagande	  
Jag	  blev	  upphämtad	  med	  en	  shuttle	  bus	  via	  skolan	  från	  Schiphol	  när	  jag	  anlände,	  som	  
släppte	  av	  oss	  vid	  våra	  respektive	  boenden.	  Det	  var	  väldigt	  skönt	  att	  slippa	  hitta	  dit	  på	  
egen	  hand,	  så	  boka	  en	  sådan	  buss	  om	  du	  kan.	  	  
	  
Jag	  anlände	  två	  veckor	  innan	  skolstart	  och	  var	  med	  på	  ISN	  Intro	  week,	  vilket	  jag	  absolut	  
rekommenderar.	  De	  vänner	  jag	  träffade	  där	  var	  de	  jag	  hängde	  mest	  med	  resten	  av	  
terminen.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  lära	  känna	  människor	  i	  skolan,	  då	  jag	  i	  alla	  fall	  inte	  hade	  
så	  många	  föreläsningar	  per	  vecka.	  Dessutom	  var	  de	  flesta	  jag	  pluggade	  med	  holländare,	  
och	  folk	  som	  är	  utbytesstudenter	  är	  ju	  oftast	  mer	  peppade	  på	  att	  lära	  känna	  folk	  och	  
hitta	  på	  saker.	  	  
	  
Kurser	  
Allmänt	  
Terminen	  är	  indelad	  i	  tre	  block;	  den	  första	  är	  åtta	  veckor	  lång,	  den	  andra	  också	  och	  den	  
tredje	  är	  fyra	  veckor	  lång.	  Kurser	  kan	  överlappa	  varandra,	  men	  jag	  rekommenderar	  inte	  
att	  ha	  fler	  än	  två	  kurser	  igång	  samtidigt,	  då	  det	  då	  blir	  väldigt	  intensivt	  i	  
tentaperioderna.	  Varje	  block	  avslutas	  med	  tentor.	  De	  flesta	  kurser	  ligger	  i	  block	  1	  och	  2.	  
Block	  3	  är	  i	  januari,	  och	  vill	  man	  slippa	  behöva	  åka	  tillbaka	  efter	  julen	  kan	  man	  ju	  
undvika	  att	  välja	  kurser	  i	  det	  blocket.	  Men	  jag	  var	  rätt	  glad	  att	  jag	  hade	  en	  kurs	  i	  block	  3	  
också,	  för	  då	  hade	  jag	  en	  ursäkt	  att	  åka	  tillbaka!	  	  
	  
Namn	  på	  kursen	  
Jag	  läste	  tre	  kurser.	  Den	  första	  hette	  ”Introductory	  Course	  International	  Development	  
Studies”	  och	  sträckte	  sig	  över	  block	  1	  och	  2.	  Min	  lärare	  hette	  Courtney	  Vegelin	  och	  var	  
fantastisk!	  Det	  var	  verkligen	  en	  superintressant	  och	  givande	  kurs.	  Mycket	  postkolonial	  
kritik	  av	  var	  utveckling	  betyder.	  Examinationerna	  bestod	  av	  hemtentor,	  både	  vid	  
midterms	  (avslutning	  av	  block	  1)	  och	  finals	  (avslutning	  av	  block	  3).	  	  
	  
Den	  andra	  kursen	  hette	  ”Political	  Geographies	  of	  Europe”,	  sträckte	  sig	  över	  block	  1	  och	  
var	  även	  den	  en	  superintressant	  kurs.	  Också	  en	  mycket	  kritisk	  kurs,	  om	  EU:s	  hårdnande	  
gränspolitik.	  Läraren	  Luiza	  Bialasiewicz	  var	  väldigt	  bra,	  hon	  hade	  skrivit	  en	  del	  av	  
kurslitteraturen	  och	  var	  så	  kunnig	  och	  passionerad	  om	  ämnet.	  Examinationerna	  bestod	  
av	  hemtentor,	  ett	  grupparbete	  med	  redovisning	  och	  en	  individuell	  uppsats.	  	  
	  



	  
	  
	  
Den	  tredje	  kursen,	  som	  jag	  läste	  i	  block	  2	  och	  3,	  hette	  ”The	  Contemporary	  European	  
Union:	  Processes	  and	  Policies”.	  Den	  var	  dessvärre	  en	  besvikelse.	  Den	  första	  läraren,	  
Jamal	  Shahin,	  var	  bra,	  men	  sedan	  bytte	  de	  lärare	  i	  andra	  blocket	  till	  en	  som	  hette	  László	  
Marácz	  och	  som	  var	  så	  himla	  dålig.	  Hela	  kursen	  var	  helt	  ostrukturerad	  och	  det	  verkar	  
inte	  som	  att	  de	  två	  lärarna	  hade	  kommunicerat	  alls.	  Examinationerna	  blev	  därför	  väldigt	  
förvirrade.	  De	  bestod	  av	  en	  gruppuppsats,	  en	  individuell	  uppsats	  och	  en	  hemtenta.	  Men	  
denna	  kurs	  kan	  jag	  tyvärr	  inte	  alls	  rekommendera.	  	  
	  
Jag	  skulle	  säga	  att	  min	  arbetsinsats	  var	  ungefär	  den	  samma	  på	  UvA	  som	  hemma	  i	  Lund.	  
Skillnaden	  är	  bara	  att	  det	  blir	  så	  intensivt	  vid	  tentaperioderna	  när	  man	  har	  två	  kurser	  
samtidigt,	  då	  man	  helt	  plötsligt	  kanske	  måste	  skriva	  två	  hemtentor	  i	  olika	  ämnen	  på	  en	  
vecka.	  I	  Lund	  har	  man	  ju	  bara	  en	  kurs	  åt	  gången,	  så	  arbetet	  blir	  lite	  mer	  utspritt.	  Om	  du	  
har	  en	  kurs	  som	  bara	  är	  över	  ett	  block,	  så	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  hänga	  med	  i	  början	  och	  
inte	  halka	  efter.	  	  
	  
Boende	  
Jag	  bodde	  i	  korridor	  med	  16	  andra	  utbytesstudenter,	  vilket	  jag	  tyckte	  var	  så	  himla	  roligt.	  
Jag	  rekommenderar	  verkligen	  att	  göra	  det,	  då	  det	  är	  ett	  så	  himla	  smidigt	  sätt	  att	  få	  nya	  
vänner.	  Som	  jag	  skrev	  ovan	  är	  det	  ju	  inte	  alltid	  så	  lätt	  att	  lära	  känna	  de	  man	  pluggar	  med,	  
så	  att	  bo	  i	  korridor	  och	  att	  vara	  med	  på	  introveckan	  är	  definitivt	  de	  bästa	  sätten	  att	  
skaffa	  vänner.	  	  
	  
Jag	  bodde	  via	  De	  Key	  på	  Weesperstraat,	  nära	  Waterlooplein,	  vilket	  är	  ett	  superbra	  läge,	  
nära	  till	  nästan	  allt.	  Min	  månadshyra	  låg	  på	  350	  euro,	  jämfört	  med	  de	  flesta	  av	  mina	  
vänner	  som	  hade	  hyror	  på	  upp	  mot	  500-‐600	  euro	  i	  månaden.	  Så	  det	  är	  absolut	  ett	  tips	  
om	  du	  har	  möjlighet	  att	  välja	  boende!	  Det	  blir	  ju	  såklart	  lite	  stökigt	  och	  smutsigt	  när	  man	  
delar	  17	  personer	  på	  kök	  och	  badrum,	  men	  det	  gjorde	  inte	  mig	  så	  mycket.	  Dessutom	  
kom	  städare	  från	  De	  Key	  en	  gång	  i	  veckan.	  	  
	  
Nöjen	  och	  fritid	  
Jag	  anlände	  på	  sommaren,	  och	  då	  finns	  det	  otroligt	  mycket	  roliga	  festivaler	  som	  händer	  i	  
Amsterdam	  –	  musikfestivaler,	  filmfestivaler,	  matfestivaler…	  Hur	  kul	  som	  helst!	  Och	  även	  
under	  resten	  av	  året	  såklart.	  Det	  finns	  mycket	  matmarknader,	  så	  som	  NeighbourFood,	  
Foodhallen,	  marknaden	  på	  Albert	  Cuypstraat,	  Nieuwmarkt	  Market	  på	  helgerna	  och	  Pure	  
Markt.	  	  
	  
Om	  du	  är	  intresserad	  av	  muséer	  så	  kan	  man	  köpa	  ett	  muséumkort	  för	  ca	  50-‐60	  euro,	  
vilket	  ger	  dig	  gratis	  inträde	  till	  de	  flesta	  muséer	  under	  ett	  år,	  istället	  för	  att	  betala	  ca	  15	  
euro	  inträde	  per	  gång.	  	  
	  
Kostnader	  
Amsterdam	  var	  definitivt	  billigare	  än	  vad	  jag	  hade	  tänkt	  mig.	  Boende	  är	  i	  och	  för	  sig	  dyrt,	  
men	  jag	  slapp	  undan	  rätt	  billigt	  där	  med.	  I	  princip	  allt	  annat	  är	  billigare	  än	  i	  Sverige!	  
Kollektivtrafiken	  är	  rätt	  dyr	  dock.	  Blir	  lite	  billigare	  med	  ett	  påfyllningsbart	  OV	  Chipcard.	  
Tänk	  på	  att	  alltid	  ”blippa”	  ut	  dig	  när	  du	  har	  åkt	  metro	  och	  tåg	  dock,	  annars	  försvinner	  
alla	  de	  pengar	  man	  laddat	  på	  kortet	  med.	  	  
	  
Övrigt/tips	  
Mitt	  bästa	  tips	  är	  att	  inte	  köpa	  en	  billig	  cykel	  med	  billigt	  lås	  på	  någon	  marknad	  –	  det	  är	  
frestande,	  men	  den	  kommer	  bli	  stulen	  direkt.	  Hyr	  en	  cykel	  för	  en	  termin	  (mitt	  boende	  De	  
Key	  hade	  en	  bra	  deal	  med	  en	  cykeluthyrare,	  125	  euro	  för	  en	  termin).	  Då	  får	  du	  ett	  bra	  lås	  
och	  ifall	  cykeln	  blir	  stulen	  så	  får	  du	  en	  ny.	  I	  princip	  alla	  jag	  kände	  fick	  sina	  cyklar	  stulna	  	  
	  



	  
	  
	  
minst	  en	  gång	  under	  terminen,	  så	  det	  är	  värt	  att	  lägga	  lite	  mer	  pengar	  på	  en	  hyrcykel	  
direkt,	  där	  försäkring	  ingår.	  	  
	  
Bol.com	  var	  bra	  för	  att	  köpa	  second	  hand-‐kurslitteratur.	  	  
	  
Gå	  med	  i	  gruppen	  ”ISN	  Amsterdam	  Online	  Market”	  på	  Facebook.	  Där	  kan	  du	  köpa	  och	  
sälja	  allt	  möjligt.	  	  
	  
Mina	  bästa	  plugg-‐caféer	  var	  Filter	  på	  Valkenburgerstraat	  och	  Volkshotel	  på	  Wibaustraat.	  	  
	  
Om	  du	  undrar	  något	  så	  bara	  kontakta	  mig!	  
Stina	  Lindström,	  HT-‐15	  
stinalindstrom@live.se	  	  
	  


