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Sankt Petersburg ligger i västra Ryssland där floden Neva rinner ut i Finska viken. Efter 

Moskva med sina 12 miljoner invånare så är Sankt Petersburg Rysslands näst största stad med 

ungefär 5 miljoner invånare. Staden grundades av tsar Peter den store år 1703 och redan 1712 

så övertar Sankt Petersburg funktionen som huvudstad från Moskva och förblir det till 1918. 

Saint Petersburg Polytechnic University är ett anrikt universitet grundat år 1899.  Vid 

universitetet har bland annat nobelpristagaren Pyotr Kapitsa studerat. Som namnet antyder så 

är det från början ett tekniskt universitet, men det finns många program och kurser som inte är 

tekniskt orienterade. Vid universtetet så studerar ungefär 30 000 studenter varav ungefär 3000 

av dem är utbytesstudenter som kommer från hela världen. 

När jag anlände till Sankt Petersburgs flygplats Pulkovo den andra februari 2014 så möttes jag 

av Anastasia med en Svensk flagga i hand, hon var ansvarig för alla anländade studenter. 

Anastasia hade även studerat svenska språket vid Polytech och pratade mycket bra svenska. 

Senare så åkte vi till universitetet och boendet för studenter där jag skulle bo. De som var 

ansvariga för alla utländska studenter var väldigt professionella och hjälpsamma och gjorde 

allt för att vi skulle känna oss som hemma och var tillgängliga och det var något man behövde 

hjälp med. 

För att bygga upp sammanhållning bland alla studenter som bodde på min korridor så 

anordnade Anastasia och de andra ansvariga många gemensamma aktiviteter, det kunde vara 

allt från träffar för att bättra på sin ryska till korridorsfester men även utflykter till olika 

museum, filmkvällar, hockeymatcher och konstgallerier och andra aktiviteter. 

Studier 

De kurser jag läste var väldigt bra och seriösa. De kurser jag läste var Russian Language, 

History and architecture of St. Petersburg samt Face-to-face Russian-Swedish language and 

culture exchange program. I kurserna i ryska så var det en väldigt bra och strukturerad 

intensivkurs för personer som har ryska som andra eller tredjespråk, den var uppdelad i tre 

moment där man hade  en muntlig del, en skriftlig samt en teoretisk del där man fokuserade 



på grammatik. Så var även examinationerna upplagda, man hade en muntlig examen, där man 

fick svara på frågor om allt mellan himmel och jord, där fokus låg på att få en flytande 

konversation utan avbrott för frågor eller upprepningar.  En skriftlig examen där man fick 

skriva ett paper hemma på ungefär sex sidor om valfritt tema samt en teoretisk-grammatisk 

examination som man skrev som en salstenta där fokus låg på grammatiska begrepp och 

teorier och innebörden de har för det ryska språket. 

I kursen som hette History and architecture of St. Petersburg fick vi lära oss om Rysslands 

historia ur ett Petersburgskt perspektiv, då tsarfamiljen bodde och verkade i staden under 

trehundra års tid så har det präglat staden väldigt mycket. Men även Rysk historia ur ett större 

perspektiv från bildandet av Kievrus på 800-talet till Sovjetunionen och fram till idag för att 

försöka förstå varför Ryssland är som det är idag. Kursen innefattade även konst och 

arkitektur som är typisk för Sankt Petersburg, så att man skulle känna igen stilar och 

konstnärer samt arkitekter. Denna kurs examinerades med att man fick skriva ett paper vid 

varje delkurs slut på ungefär 8 sidor samt hålla en presentation på ungefär 15 minuter där man 

framförde sitt paper. 

I kursen Face-to-face Russian-Swedish language and culture exchange program så var min 

funktion mer som ett hjälpmedel i universtetets undervisning i Svenska språket. Där jag som 

enda modersmålstalare vid universitetet hjälpte studenterna att förklara vissa situationer som 

de undrade över. För att lära sig ett språk så är det en stor fördel om man lär sig så mycket om 

kulturen i landet där språket talas så det var mycket fokus på vad vi har för traditioner och 

värderingar i Sverige, men även vad svenska ungdomar använder för slanguttryck och idiomer 

men även vad det är för böcker, filmer och musik som svenska ungdomar konsumerar.  Denna 

kurs var en väldigt uppskattad del av min tid vid Polytech, att få ett större perspektiv på sitt 

modersmål men även att få se hur ryska ungdomar ser på svensk kultur och det svenska 

språket var väldigt inspirerande och bra för både mina färdigheter i både svenska som ryska 

språket. 

Allmänt 

 I Sankt Petersburg så bodde jag på Polytechs boende för utländska studenter för oss känt som 

IMOP (ИМОП). Där delade jag rum med 5 andra människor som jag blev väldigt god vän 

med. I rummen så bor man 3 om 3 och så är kök, badrum och toalett gemensamma. I mitt rum 

så bodde en kille från Estland med ryska som modersmål och en kille från USA med väldigt 



goda kunskaper i ryska. I grannrummet så bodde tre killar från Kazakhstan som även de hade 

ryska som modersmål, så min ryska utvecklades med rask fart så fort jag kommit dit. Ungefär 

100 personer bor på varje korridor på varje våning och på min vånig så var det mycket folk 

från Europa, men väldigt många som studerade liknande ämnen som jag vid sina universitet 

hemma. Boende på IMOP garanteras av universitetet om du har blivit antagen till ett program 

vid IMOP. 

På fritiden finns det mängder med saker att göra. Sankt Petersburg är Rysslands 

kulturhuvudstad och här finns bland annat Eremitaget som är världens största 

konstutställning, men även andra museer. Där finns bland annat Ryska museet där det finns 

tavlor av alla stora ryska konstnärer. Det finns mängder av andra museer också, bland annat 

ett museum tillägnat blockaden av Leningrad under andra världskriget samt ett gigantiskt 

artillerimuseum. Även världskända Marinskijteatern ligger här, där man kan gå på teater, 

opera men främst balett. Sankt Petersburg har även ett fotbollslag i den högsta ryska ligan 

samt ett hockeylag i den kontinentala hockeyligan. Båda lagen är väldigt populära och det går 

väldigt mycket folk på lagens matcher. Sankt Petersburg har även ett väldigt rikt nattliv, med 

mängder av barer, jazzklubbar och nattklubbar som är öppet så länge som det är folk där.  

Boendet kostar ungefär 3000 för en termin så man gör inte av med så mycket pengar på just 

det. Mat och att äta på restaurang i Ryssland är mycket billigare än i Europa och eftersom 

medellönen i Ryssland ligger runt ungefär 8000 svenska kronor i månaden så klarar man sig 

gott på motsvarande. Kollektivtrafik såsom tunnelbana och stadsbussar är också väldigt 

mycket billigare i Ryssland. En biljett för en enkelresa kostar 30 rubel vilket motsvarar 

ungefär 4 kronor. Jag skulle säga att allting är billigare i Ryssland, men priset på 

märkeskläder, elektronik, kontaktlinser och glasögon är ungefär samma som i Sverige 

För att få resa in i Ryssland  krävs visum. För studenter krävs ett speciellt studentvisum. För 

att få visum måste man först få en officiell inbjudan av värduniversitetet. Man behöver även 

reseförsäkring som är giltig under hela perioden som man ska studera och så behöver man 

även göra ett HIV/AIDS test att ha med sig till Visumcentrum när man ansöker om visum. 
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