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Brighton
Brighton är en levande stad vid Englands södra kust, ungefär en timme söder om London
(med tåg). Brighton är bland annat känt för sin pir och för sin paviljong, men har så mycket
mer att erbjuda. Bara det faktum att staden ligger vid vattnet gör att staden blir så mycket
bättre. Om du är intresserad av nattliv och underhållning så finns det ett stort och brett utbud
av olika pubar i sedvanlig Brittisk stil och många olika klubbar med olika nischer. Dessutom
omges Brighton både av ett rikligt kultur- och naturliv, där bland annat Brighton Pavilion,
South Downs national park och Seven Sisters (en kalkklippsformation strax öster om
Brighton) är några av höjdpunkterna. Personligen fann jag dessutom stadens ”puls”, och den
huvudfåra som går rakt genom staden, samt shoppingstråken North och South Laines väldigt
trevliga.
University of Sussex
Universitetet ligger vackert beläget i (!) en nationalpark ungefär 20 minuter med buss från
Brighton centrum i en liten ort som heter Falmer. Campuset skiljer sig från vad en kan vara
van vid om en studerar i Lund, då det är ett eget campusområde med boende, mataffär, apotek
med mera, och då samtliga universitetsbyggnader är belägna där. Generellt sett fann jag
undervisningsstilen och innehållet på föreläsningar, seminarier och workshops ganska lika det
jag är van vid från min tid på Lunds universitet, men räkna med (generellt) färre
undervisningstimmar och större egentid som du förväntas disponera och planera själv.
Mottagande
När jag anlände på Heathrow Airport hade universitetet anordnat en transferbuss som körde
mig hela vägen till Brighton, där jag fick hämta mina nycklar på ett ställe för att sedan åka
taxi (resan betalades av universitetet) till mitt boende. Väl framme vid mitt boende (ett hotell
som universitet hyrde) möttes jag av pizzabuffé och mingel.
Kurser
Allmänt:
Snarlikt undervisningssätt som i Sverige (eller åtminstone Lund), men ibland ställdes högre
krav på att verkligen vara aktivt deltagande. Dessutom var det färre undervisningstimmar
totalt och större tid där en på egen hand skulle disponera och planera sina studier. Dessutom
laddades ofta föreläsningar upp på lärplattformen efter det att de hållits.
Contemporary Issues in Politics (level 4)
Lärare: Dr. Olli Hellman och Mr. Samuel Power
Kursen bestod i att diskutera samtida samhällsproblem utifrån diverse olika
samhällsvetenskapliga teorier. Detta gjordes genom att göra case studies på olika exempel av
diktaturer, populistiska ledare samt korrupta länder. Kursen genomfördes genom deltagande
vid föreläsningar och seminarier.
Social Geography (level 5)
Lärare: Prof. Ben Rogaly
Kursen genomfördes genom tvåtimmars veckovis hållna föreläsningar där det ingick
obligatorisk läsning till varje föreläsning. Innehållet som behandlades var
samhällsgeografiska ämnen så som aktivism, etnicitet och sexualitet.

Political Change: The EU as a Global Actor (level 6)
Lärare: Dr. Adrian Treacher
Kursens innehåll bestod i att analysera olika delar av EUs utrikespolitiska områden för att
kunna synliggöra på vilket sätt EU kan diskuteras och förstås som en maktaktör
internationellt, men också för att kritisera detta påstående. Detta gjordes genom diskussioner
vid seminarier, samt genom läsningar inför föreläsningar.
Boende
Räkna med att det kan vara svårt att få boende på orten. Brighton är en populär ort och trycket
är högt på hyreskontrakt. I mitt fall erbjöds jag boende genom universitetet på ett
”studenthotell”, i Hove (som ligger precis intill Brighton; de går ihop liksom), där jag fick bo
tillsammans med ungefär 80 andra studenter från olika länder världen över. Till en början
tänkte jag ”Åh nej!”, men jag måste säga att en av höjdpunkterna med mitt utbyte var att
träffa alla dessa människor och lära känna och ha ett utbyte med dem. I min boendeform
delade jag ett ungefär 15 kvm stort rum med en annan student, där vi hade egen toalett, och
betalade ungefär 6000 kronor per månad och person (totalt 18500~ som betalades i förskott
till universitetet). När jag jämfört med kompisar som också studerade där verkar det som att
det är vanligt att betala minst 5000 kronor per person i månaden för att bo i ett kollektiv, så
räkna med betydligt högre kostnader för boende i Brighton. Det kan vara bra att använda sig
av den house-hunting-grupp som du kan gå med i på Facebook efter att du är antagen, och att
kika runt på Gumtree (även om det är mycket bedrägeri där), men kolla först vad universitetet
kan erbjuda.
Nöjen och fritid
Under min tid i Brighton gjorde jag dels en hel del olika saker inom Brightons gränser, så som
att klubba och pubba samt att gå på olika utställningar. Dessutom såg jag faktiskt ett
fotbollsmatch där Brighton and Hove Albion FC spelade (de är för nuvarande i högsta
ligan,Premier League). Genom att ta mig till kringliggande orter fick jag dessutom se vackra
böljande landskap (Devil’s Dyke) och mäktiga klippformationer (Seven Sisters). Då London
ligger så nära besökte jag staden ungefär fem gånger, vilket också var smidigt och billigt.
Utöver detta besökte jag en mängd olika orter på olika platser i södra England, så som Bath,
Oxford, Bristol, Stonehenge och Highclere Castle (Downtown Abbey-slottet). Jag besökte till
och med Wales (Cardiff) och där övernattade jag dessutom.
Kostnader
Priserna på livsmedel är relativt jämna de Svenska, och detsamma gäller att äta ute. Dessutom
är kollektivtrafiken billig, troligtvis billigare än den skånska. Det som helt klart kostar mer är
som ovan nämnt hyra, samt att åka tåg längre sträckor.
Övrigt
Var beredd på att vädret kan vara väldigt varierande i Brighton, då det är en kuststad och då
det ligger vid Atlanten (nästan i alla fall).
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