
Reseberättelse 

 

Innehåll 

Jag studerade vid Lancaster University. Ett stort Universitet med många 

utbytesstudenter vars campus låg beläget cirka 6 km utanför den lilla 

staden Lancaster i nordvästra England. Lancaster ligger vackert med 

närhet till fantastisk natur och bra tågförbindelser. Det hela kändes väldigt 

brittiskt vilket såklart är kul. Campuset var stort och hade allt man kan 

önska; affärer, bibliotek, pubar, ett jättestort gym med simhall och flera 

sportanläggningar.  

Lancaster University 

Lancaster University är ett högt rankat universitet som också kändes 

mycket modernt och medvetet. Deras upplägg skiljer sig något från vårt i 

Lund men det var likt i termer av just ”modernt tänk” och akademisk 

noggrannhet. Jag hade föreläsningar i stora salar fyllda med elever, upp 

till 500 i vissa klasser (på MR i Lund är vi en liten klass, cirka 20 nu) och 

sedan hade vi seminarier i mindre grupper med en seminarieledare. Detta 

gjorde att vi aldrig fick chansen att lära känna föreläsarna, men istället 

fick en mycket god relation till seminarieledarna, vilka ofta var PHD-

studenter.  

I Lund pluggar jag en delkurs i taget, i England pluggade jag tre stycken 

samtidigt (vilket är minimum för att komma upp i rätt antal poäng). Det 

finns för och nackdelar med detta, men mina kurser fungerade väl ihop 

och jag fick mycket ut av att läsa dem parallellt samtidigt som det såklart 

gör det svårt att fördjupa sig på samma sätt som jag känner att jag kan 

göra i Lund.  

Mottagande 

Vi blev väl omhändertagna som internationella studenter och mycket 

anordnades specifikt för oss. Främst var många studenter engagerade. I 

stort har jag också mycket goda erfarenheter av personalen. Jag åkte helt 

själv till England och det kan vara tufft och kännas motigt, men de var 

ofta mycket vänliga och tillmötesgående.  



Kurser 

Jag läste tre delkurser parallellt och hade flera olika föreläsare. För varje 

nytt ämne vi fick lära oss om hade vi en förelärare som var expert på just 

det området. Efter varje vecka sammanfattades vad vi haft föreläsningar 

om på ett seminarium i smågrupp. Mycket givande!  

Ethics Religion and Philosophy- Dessa tre gigantiska ämnen 

diskuterades i skenet av varandra vilket är genialt såklart. Tyvärr kom jag 

in halvväg i alla mina kurser (alla andra började på höstterminen och jag 

kom på vårterminen) och det tror jag gav mig sämre förutsättningar. 

Vi skrev inlämningar, hade instuderingsfrågor, diskuterade under veckans 

seminarium och hade det stora slutprovet som utgör 50% av slutbetyget.  

 

Women and Gender Studies- spännande och bra kurs med mycket 

relevant kurslitteratur och bra perspektiv där intersektionalitet ständigt 

stod i fokus.  

 

International Relations and Politics in the contemporary world- 

mycket aktuell kurs som var intressant då mycket hände i politiken under 

min termin.  

 

Generellt sett la jag nog ned lika mycket tid på mina studier i England 

som i Sverige. Som sagt är det svårt att finna tid för djupdykning när man 

läser tre kurser samtidigt, och att plugga på ett annat språk kräver också 

mer. Jag var sedan tidigare van att läsa, men inte skriva på Engelska.  

Boende 

Jag hade turen att få ett rum på campus. Där bodde jag med brittiska 

studenter vilket var roligt, dyrt och stökigt. Jag skulle ändock 

rekommendera att man för bara ett halvår tar tillvara på det skolan 

erbjuder för man kommer snabbt in i studentlivet och träffar många nya 

människor!  



Nöjen och fritid 

Här måste man vara beredd att göra en stor insats för annars får man inte 

ut mycket av sitt sociala liv under vistelsen. Försök ta dig till mässor och 

hälsningsgillen, signa upp dig på olika träffar eller börja med någon ny 

sport. I Lancaster fanns massa kul! Att hänga med andra utbytesstudenter 

är tacksamt då de är intresserad av samma turistgrejer som dig, samt har 

sparat pengar för att också kunna resa runt hysteriskt mycket under en 

förhållandevis kort till.  

Kostnader 

Hyfsat samma. Kanske något dyrare, framför allt var boendet dyrt och 

standarden är låg i jämförelse med Sverige.  

Övrigt 

Jag vill verkligen rekommendera alla att ta chansen. Det är ett perfekt 

sätt att få testa att verkligen bo och verka i ett annat land. Var dock 

beredd på att det tar mycket kraft och energi att såväl förbereda som 

genomleva. Ibland är det motigt, men det är egentligen bara bra för man 

lär sig väldigt mycket om sig själv och växer som person.  

 

Ett halvår är dock för kort. Allt kändes på plats när min tid var slut, och 

den sista tiden ”orkade” jag inte träffa nya vänner rent emotionellt. Det 

kändes ovärt för jag skulle ändå snart hem. Dessutom lägger man som 

sagt ned mycket tid och kraft på projektet så för att få valuta för det hade 

nog ett år varit lagom.  


