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Reseberättelse 
 
 

Glasgow  
Glasgow är Skottlands största stad och Storbritanniens fjärde största stad. Glasgow är 
belägget vid floden Clyde och har ca 1,8 miljoner invånare i hela stadsområdet, vilket är ca 
40 % av hela Skottlands befolkning.  Det är en stad som har något för alla, men främst för de 
med ett musik intresse. Vart man än är i Glasgow så kan man alltid hitta en pub, konserthall, 
restaurang etc. som spelar live musik. Det må inte vara en så vacker stad som Edinburgh 
men det är en stad men en helt egen själ. Det är människorna som gör staden, som deras 
slogan säger ”people make Glasgow”. Invånarna av staden kallas och kallar sig själva 
Glaswegians, något de flesta verkar vara mycket stolta över. Utöver att vara känd för en 
musik stad och en stad men en helt egen anda så är det även sett som en av Stor Britannien 
bästa shopping städer efter London. Det finns allt från de finaste och kändaste butikerna till 
små och söta vingtagen butiker.  
 

Glasgow University  
Glasgow universitet grundades 1451 och är Storbritanniens fjärde äldsta universitet.  
Glasgow Universitet är uppdelat i fyra olika ”college” , arts, medicine, Science & engineering 
och social science. Tillskillnad från Lund så är deras terminer avsevärt kortare, vilket gjorde 
terminen mer kompakt. Värt att tänka på när man anländer är att se till att man blir 
ordentligt registrerad på kurser. Som utbytes student var det ibland svårt att registrerar sig 
själv och man behövde hjälp att göra det för vissa kurser.  

Mottagande 
Min första dag i Glasgow kändes som ett äventyr i sig. Universitetet erbjuder hjälp med 
transport från flygplats för utbytesstudenter. Dock bussarna som anordnades av 
Universitetet kördes endast mellan Glasgow Airport och till de olika studentbostäderna som 
var kopplande till universitetet. I och med att jag flög till Edinburgh och hade skaffat boende 
privat så fick jag därmed ta mig från flygplatsen själv. Vilket gick väldigt bra framtill jag kom 
till Glasgow. Busschaffisen hade en så grov Glasgwiegen dialekt att jag knappt förstod 
honom samt att bussarna i Glasgow inte förvarnar deras passagerare innan hållplatser så att 
man måste hålla koll på vart man är själv. Värt att tänka på är att bussarna inte ger tillbaka 
växel så man bör se till att ha exakta pengar.  Men väl på mitt boende så var mitt 
mottagande super.  
 
Min mottagare till Glasgow University var även det mycket bra. Universitetet hade sedan 
innan skickat ut en massa hjälpsamma dokument och likande. De bjöd in på infomöten, men 
även social events, guidade turer samt hälsningsgille. Vilket var både informativt och kul, 
vilket hjälpte otroligt mycket på traven att känna sig hemma.  
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Kurser 
 
Under min period i Glasgow så tog jag endast två kurser, allt som allt var det 25 
högskolepoäng. Kurserna löpte parallellt och tenta perioderna för båda var samtidigt. Det 
var en examinerad del i form av en uppsats sedan slutexaminerade tenta i sal i slutet av 
kurserna. Vilket är annorlunda från vad jag är vann vid i Lund då jag i mitt program här 
endast hr en kurs i taget.  Men i jämförelse med i Lund så la jag ner ungefär exakt samma 
arbetsinsats på kurserna som jag gör här i Lund. Dock jag fick känslan av att det var lättare 
som Erasmus student än vad det var för de ”vanliga”.   
 
Humanity and Transhumanity ARTMED3010 
Huvudansvarig föreläsare: Susan Stuart 
Humanity and Transhumanity var en tredje års kurs i filosofi. Kursen handlade om att 
kartlägga och diskutera konceptet av mänsklighet och den utveckling vi gör inom området 
idag. Jag examinerade genom en uppsats, muntliga seminarium och en slutgiltig tenta i 
slutet. Upplägget på kursen var tre föreläsningar per vecka samt ett seminarium per vecka. 
Det var en otroligt givande och rolig kurs.  
 
Digital Media & Information Studies 1A | 2015-16 
Huvudansvarig föreläsare: Ann Gow 
Detta var en grundkurs i information och media. Kursen var uppdelat i en teoretisk del där 
fokus var på internets historia och en praktisk del där vi fick lära oss koda en egen hemsida. 
Vi examinerades genom en hemtenta, 5 hemuppgifter som var kopplade till kodning av 
våran hemsida samt en avslutande tenta. Upplägget på kursen var två föreläsningar per 
vecka samt en labb i veckan.  
 

Boende 
I och med att jag endast åkte till Glasgow för en termin och inte två, kunde inte Glasgow 
University säkert erbjuda mig boende via deras student boende. Jag sökte ändå till deras 
olika student boende men fick tyvärr ingen plats. Glasgow University  erbjöd dock en del 
tips om hur man kunde söka boende privat via deras hemsida vilket var hjälpsamt.  
 
Att hitta något privat var väldigt dyrt och svårt, speciellt om man endast stannade för en 
termin. Många hyresvärdar ville endast ta emot studenter som stannade minst ett år.  
Många utbytes studenter som jag möte på hade samma problem som jag. Jag hittade 
tillslut ett privat studentboende som var perfekt för mig men väldigt dyrt. Generellt så 
var all boende inom centrala och västra delen av Glasgow väldigt dyrt.  Men trots att det 
var dyrt så var jag väldigt nöjd med mitt boende på Thurso Street- Unite Student. Det var 
nära campus och väldigt fräscht.  
 
Var jag bodde och trivdes väldigt bra:  
http://www.unite-students.com/glasgow/thurso-street 

Nöjen och fritid 
Glasgow är en super kul stad, det finns något för alla åldrar och intressen. Universitetet hade 
två Unions som höll i event för studenter. Men personligen föredrog jag att gå ut i centrum 

http://moodle2.gla.ac.uk/course/view.php?id=7142
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eller West end. Det fanns alltid något ställe som höll i live spelning och det fanns klubbar för 
allas smak. The Art school i centrum hade jätte trevliga live spelningar och club kvällar. Men 
det som jag föredrog mest att göra under min fritid var att gå omkring och upptäcka små 
butiker och shoppa. I West end fanns det en del söta butiker som definitivt är värda att 
besöka.  

Kostnader 
Boende var dyrt om man vill bo i närheten av campus eller i centrum, som nämnt innan. 
Priser var annars ungefär det samma som i Sverige, förutom när det kom till alkohol som 
såklart var billigare medan däremot tobak var dyrare.  

Övrigt 
Tips 
Lämna Glasgow några gånger och upptäck den vackra naturen utanför stor staden.  


