
Introduktion: 
Hej! Lina heter jag och jag läste vid University of York, York, Storbritannien under 
vårterminen 2016. I Sverige läser jag Konsthistoria och visuella studier men fick i York 
chansen att läsa en termin på deras program Theatre: Writing, Directing and 
Performance.  
 
York 
York påminner egentligen ganska mycket om Lund. De flesta städerna i norra England 
är eller har varit industristäder i någon form - men inte York. Precis som Lund har 
staden varit en kunskapshub för södra Sverige är York detsamma för norra England. 
Här finns två universitet, historiska lämningar, ett rikt kulturliv och en känsla av 
intimitet. Mitt i staden står York Minster, den största gotiska katedralen i norra 
Europa, och lockar både turister och lokalbefolkning. Här många fina gator, gott om 
fik, en pub för varje dag (d.v.s. 365 stycken men jag undrar om det verkligen är sant?) 
och bra transportmöjligheter till resten av Storbritannien. Det går direkttåg både ner 
till London och upp till Edinburgh. Det är också lätt att röra sig västerut mot 
Manchester som erbjuder ännu mer rörlighet. Omgivningarna runt York, till exempel 
kustbiten, North Yorkshire Moors och Castle Howard är också helt klart värda ett 
besök!  
 
University of York 
Campus ligger en bit utanför staden och det tar 10 min med buss att ta sig ut. Staden 
är verkligen inte byggd för mycket trafik så vid rusningstid kan bussen ta upp emot 40 
minuter om man har otur. Det tycktes bara hända mig när jag hade en tågtid att 
passa! Campus är uppdelat i två delar (Hes West och Hes East). Det mesta på Hes 
West (som är huvudcampus) byggdes väldigt snabbt i samband med grundandet på 
60-talet. Personligen tyckte jag det mesta var fasansfullt fult när jag först kom dit men 
den platta funkisstilen växte konstigt nog på mig. Hes East däremot är ett nytt campus 
där avdelningarna för teater, film, interactive media, business och ekonomi fått helt 
fantastiska lokaler. Själv läste jag på TFTV (Department of Theatre, Film and Television) 
där vi hade tillgång till en stor scen, biograf, studios, repetitionslokaler, full 
kamerautrusning, experimentella lab, och bra mötesplatser. Vad som dock saknas 
över hela universitetet är microvågsugnar för oss studenter. Eftersom de flesta bor på 
campus förväntas du äta hemma vilket jag som är en typiskt matlådeperson svor över 
många gånger.  
 
Boende 
Campus ligger som sagt en liten bit utanför centrum. Jag kan starkt rekommendera 
att skaffa en cykel då kollektivtrafiken är oberäknelig och det tar knappt en kvart att 
cykla. De flesta förstaårsstudenter och vissa äldre väljer att bo i olika elevhem 
(colleges) på campus. Själv bodde jag i Alcuin som ligger på Hes West och hade min 
undervisning på TFTV, Hes East. Jag trivdes väldigt bra! Alcuin är känt som ett av de lite 
finare elevhemmen då alla har egna toaletter och standarden är hög.  Just standarden 
varierade väldigt mycket mellan de olika elevhemmen så jag råder dig som eventuellt 
söker boende att vara beredd på höga priser och typiskt engelsk standard. Budget 



betyder verkligen budget. Jag hade tur men många hade både skadedjur, mögel och 
fuktskador som en del av vardagen.  
 
Jag rekommenderar också starkt att bo på campus just för närheten, tryggheten och 
för det sociala. Du ansöker om rum centralt via universitetets hemsida och det är 
relativt lätt att få ett rum. Mina närmsta vänner i York var helt klart min ‘flat family’ 
och jag fick uppfattningen att de flesta var väldigt nära med sina korridorskamrater. 
Vill man bo i centrum finns det något som heter Student Castle 
(http://www.studentcastle.co.uk/) som inte är kopplat till universitetet men som är en 
bra och seriös hyresvärd. Värt att nämna är att många som valde att bo där hade låg 
närvaro på våra lektioner just eftersom det kunde vara lite bökigt att ta sig ut till 
campus vid vissa tider på dygnet.  
 
Mottagande 
Mitt mottagande var nästintill obefintligt. Eftersom jag åkte på vårterminen fick jag 
inte alls möjlighet att ta del av Freshers’ Week som kan motsvaras med våra 
insparker. Istället så var det oklart när min undervisning egentligen började.  Jag hade 
blivit tillsagd att jag skulle vara i York för terminsstart den 4/1 när jag egentligen 
började den 11/4. Det gav mig ordentligt med tid att komma på plats men var lite 
tråkigt.  
 
Kurser 
Allmänt: 
Flera andra utbytesstudenter jag pratat med läste enstaka kurser men jag själv läste 
en termin på teaterprogrammet tillsammans med de ordinarie studenterna. Då UoY 
har tre-terminssystem läste jag två terminer: Spring term och Summer term med ett 
kortare uppehåll på mitten. Innan jag reste ner hade jag fått bekräftat tre olika kurser 
men när jag kom ner visade det sig att de inte gick att kombinera. Därför var det rätt 
intensivt den första veckan eftersom jag inte visste vad jag skulle läsa. Lyckligtvis blev 
det väldigt bra eftersom jag hade en bra handledare på TFTV som hjälpte mig. Många 
andra utbytesstudenter hade inte lika bra flyt som jag så det handlar mycket om att 
ligga på, kräva en bra handledare och fråga en extra gång.  
 
Kurser: 
Directing 1: Lärare var Mr. Mark France & Dr. David Barnett. Här fick jag lära mig 
grundläggande teaterhistoria samt regitekniker. Vi jobbade väldigt praktiskt, både i 
helklass och i mindre grupper. Det var väldigt bra! Tentamensformen var relativt oklar 
då uppgiften spretig och många av oss hade svårigheter med att förstå vad uppgiften 
(en regiplan) skulle innehålla.  
 
Dramaturgy 1: Lärare var Dr. Benjamin Poore. Här jobbade vi framförallt med 
research och eftersom jag hade min kandidatuppsats i ryggen var det en relativt enkel 
kurs. Lektionerna var seminariebaserade och vi läste en ny pjäs varje vecka som vi 
diskuterade. 100% av betyget avgjordes av en presentation på tio minuter i slutet av 
sommarterminen vilket kändes lite skört.  
 

http://www.studentcastle.co.uk/


Scriptwriting 1: Lärare var Dr. Lisa Peschel och Mrs. Bridget Foreman. Varje vecka 
skrev vi ett nytt manus på ett förutbestämt tema. På våra workshops arbetade vi med 
våra egna och andras manus för diskutera brister, styrkor och förbättringar. Hela 
betyget baserades på ett manus vi jobbade med under sommarterminen. Det rådde 
vissa oklarheter inom betygssättningen då lärarna hade väldigt subjektiva tolkningar 
av kursmålen.  
 
Fritid 
Jag kom väldigt tidigt in i väldigt bra studentföreningar där jag både lärde mig nya 
saker och träffade nya människor med liknande intressen. De har även bra 
idrottsmöjligheter som jag tyvärr upptäckte lite försent så det vill jag lägga in en stark 
rekommendation för!  
 
Kostnader 
Hyran för mitt rum var betydligt högre än vad jag är van vid i Sverige. Mitt 
korridorsrum med egen toalett och delat kök kostade lika mycket som min trea i 
centrala Lund. Däremot var själva levnadskostnaderna väldigt rimliga. På campus 
finns en liten mataffär för mindre grejer. I övrigt cyklade jag alltid till större mataffärer 
alternativt beställde hem tillsammans med mina korridorskamrater. Bussresorna 
kostar ca 18 kr enkel resa så ska du in och ut i stan regelbundet rekommderar jag dig 
att skaffa en cykel. Det ger dig också friheten att ta dig runt som du vill. Det går en 
buss mellan Hes West och Hes East och den är gratis.  
 
Avslutningsvis 
Har du frågor får du gärna höra av dig till mig. 
 
Lina Lockean 
VT2016 
linalockean@gmail.com  
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