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Jag åkte till Glasgow, Skottland, för att studera på University of Glasgow under höstterminen
2017. Eftersom jag läser fristående kurser på Lunds universitet valde jag att läsa kurser inom
sociologi utifrån eget intresse. När jag började söka efter kurser utomlands via universitetets
hemsida var utbudet av kurser väldigt brett inom ämnet sociologi. Jag fick söka ganska länge
innan jag till slut hittade kurser som jag tyckte verkade vara intressanta. Två utav de tre kurser
som jag valde (varje kurs var värd 10 ECTS) var inom området konsumtion och
marknadsföring (Sociology of Consumption), medan den sista kursen handlade om hur social
förändring inverkar på ungdomars liv (Youth & Social Change). Mitt val av land gjorde jag
utifrån att jag ville åka till ett land där jag aldrig hade varit förut. Skottland lockade mig då det
är ett engelskspråkigt land som har en gammal historia och en väldigt fin natur. Valet av stad
och universitet blev även mer intressant då jag förstod att University of Glasgow var rankat
högt på den globala rankinglistan över de bästa universiteten i världen. Men även de goda
recensionerna om Glasgows studentliv lockade mig, då jag fick höra att det var relativt likt det
studentliv (med olika nationer och kårer) som finns i Lund.
Glasgow
Staden är ganska livlig och högljudd, med en ständig trafik och ett konstant flöde av
människor under dygnets alla timmar. Mitt studentboende var ganska nära centrum, vilket
såklart bidrog till att jag upplevde Glasgow som mer livlig till skillnad från om man hade bott
längre från bort från själva stadskärnan. Jag bodde i östra Glasgow, strax utanför centrum i en
stort studentboende med mer än 500 studenter från alla världens hörn. Många av
studentboendena drevs av olika företag. Min studentkorridor befann sig högst upp i ett
niovåningshus. Korridoren delade jag med fem andra internationella studenter (tre norrmän,
en svensk och en engelskman). Mitt eget studentrum var ganska litet och kompakt (mindre än
de flesta korridorsrum i Lund), dock hade jag min egen dusch och toalett. Köket var
gemensamt och delades med de övriga fem internationella studenterna. I min korridor var det
endast jag som studerade på University of Glasgow, de övriga fem studerade på antingen
Strathclyde University eller Glasgow School of Art. Redan första dagen jag anlände förstod
jag att mitt universitet var längre bort än vad jag från början hade trott. För att ta mig till
universitetet var jag först tvungen att gå cirka femton minuter, åka tunnelbana i cirka tio
minuter för att till sist behöva gå ytterligare tio minuter för att komma till universitetsområdet.
Dagligen tog detta cirka trettio till fyrtio minuter. Tunnelbanan var kanske inte heller av bästa
kvalitet då denna var mer än hundra år gammal, vilket tydligt märktes.
University of Glasgow
Universitetet jag studerade på var otroligt fint. Universitetsområdet befann sig på ett ganska
begränsat område vilket gjorde att det alltid var mycket människor där, det var med andra ord
inte alls lika utspritt som Lunds universitet. University of Glasgow är ett väldigt gammalt
universitet, det byggdes redan år 1451 och är ett av Skottlands äldsta universitet. Universitetet
har idag cirka 25 000 studenter som kommer från mer än 140 olika länder. University of
Glasgow har även rankats högst bland Skottlands olika universitet de senaste åren. Gällande
mitt eget schema och kurser, så hade jag lektion tre gånger i veckan. De olika kurserna
undervisades alltid under samma dag, samma tid och i samma sal. Detta underlättade såklart
eftersom man alltid visste var och när man skulle ha lektion. I samtliga kurser hade vi
seminarier varje vecka, i dessa seminarier delades vi först upp i grupper beroende på vilken
artikel vi hade valt att läsa, i dessa grupper fick vi sedan diskutera artikelns innehåll och lyfta

fram vad vi tyckte var intressant. De olika artiklarna diskuterades sedan i helklass med de
andra grupperna. Artiklarna som först diskuterades i mindre grupper och sedan i helklass
pågick i cirka 45 minuter, lektionerna avslutades sedan generellt med en timmes undervisning
om temat för kommande vecka. Samtliga lektioner var två timmar långa med endast en kort
rast på fem minuter eller ingen rast alls.
Mottagandet
Eftersom mitt flyg landade på Edinburgh Airport fick jag på egen hand ta mig till Glasgow
utan att någon från universitetet mötte mig. Däremot lovade universitetet att möta upp en ifall
man istället landade på Glasgow Airport. Man fick då välja ett datum online och kryssa i
ungefär vid vilken tid man skulle anlända till flygplatsen. Men det var inga problem att ta sig
från Edinburgh Airport till Glasgow då flygplatsen ligger väldigt nära. Det tog mindre än en
timme att ta sig från flygplatsen till Glasgow Central med buss. Till Glasgow anlände jag
cirka två veckor innan terminen startade. Universitetet ville att man skulle delta i sociala
evenemang och hinna acklimatisera sig innan terminen väl började. Att hitta ett studentboende
var inte det lättaste eftersom många av studentboendena endast tar in nya studenter ett fåtal
dagar innan terminen börjar. Detta gjorde att jag istället fick börja min vistelse i Glasgow på
ett hotell, där jag bodde i fem dagar. Dock var de två veckorna innan terminen startade
mycket välbehövliga, då man fick tid till att lära känna både Skottlands kultur men även andra
internationella studenter som befann sig i samma situation som en själv.
Kurser
Jag fick inga av de kurser som jag sökte innan jag åkte till Glasgow. Detta fick jag reda på
några dagar efter att jag kommit fram till Glasgow. Via mejl från universitetet fick jag reda på
att jag var tvungen att träffa studievägledaren för att välja nya kurser för terminen. Så dagen
innan terminen började träffade jag och en massa andra sociologistudenter vår studievägledare
för att välja de kurser som fanns tillgängliga för terminen. Detta tyckte jag var väldigt
märkligt eftersom du alltid får läsa de kurser du blivit antagen till i Lund.
Trots detta var jag ändå väldigt nöjd med de kurserna jag fick. De var följande:
”Punishment and Society” – Dr Marguerite Schinkel
”Global Health, Local Healing” – Dr Lucy Pickering
”Diaspora: The Experience of Migration, Displacement and Difference” – Dr Dominic Pasura
Vi hade alltid samma föreläsare i våra kurser. Dock var det endast Lucy Pickering av
föreläsarna som var från Skottland, Marguerite Schinkel var från Nederländerna och Dominic
Pasura kom från Zimbabwe. Studenternas nationaliteter var väldigt blandade inom alla kurser
men majoriteten var skottar. Majoriteten av de internationella studenterna kom från
Nordamerika och Europa och många av dem höll en väldigt hög engelsknivå, något jag blev
förvånad över i början. Trots den stora variationen av nationaliteter i de olika kurserna visade
det sig att jag var den enda i en av kurserna som inte hade engelska som mitt modersmål,
något som jag fann både utmanande och roligt.
På kurserna var närvaro obligatoriskt, då man varje lektion skrev upp sig på en närvarolista
som skickades runt. I alla kurserna hade vi ett praktiskt obligatoriskt moment, detta moment
varierade såklart i de olika kurserna. Samtliga kurser hade hemtentor som examination, där
man själv fick välja vilken frågeställning man ville besvara. Alla hemtentor skulle innehålla
cirka fyra tusen ord och litteraturen fick man finna på egen hand. Hemtentornas upplägg
skiljde sig från vad jag är van vid här hemma. Skillnaden var dock inte markant.

Boende
Att hitta boende i Glasgow var inte det lättaste, i alla fall inte om man endast skulle stanna i
en termin. Skulle man däremot stanna i ett år verkade det inte vara några problem alls. Nästan
alla boenden man fann när man sökte ville att man skulle skriva ett kontrakt som var mellan
46 och 52 veckor långa, endast ett fåtal av boendena hade kontrakt som var mellan 16-20
veckor långa. När jag började leta efter boenden tittade jag först på vad universitetet hade att
erbjuda, efter detta sökte jag på de stora företagen i Glasgow som har studentboenden, samt
på hemsidor liknande Blocket där privatpersoner hyrde ut rum i sina lägenheter. Att söka efter
ett boende tog för mig massvis med timmar, något man sannolikt får räkna med när man väl
börjar att söka. Men jag fann till slut ett boende bara några veckor innan jag skulle åka. Ofta
är man tvungen att betala allt i förtid, något jag själv fick göra. Kostnaden för boendet i
Glasgow är i regel dyrare och av sämre kvalité än i Lund. Man är dessutom själv tvungen att
köpa bestick, glas, kastruller, stekpanna, tallrikar, kudde, täcke och så vidare. Många
studentboenden i Glasgow har en policy som innebär att de slänger allt efter varje termin.
Nöjen och fritid
När det kommer till nöjen så provade jag lite olika sporter, bland annat frisbee och cricket.
Jag tyckte detta var väldigt kul och insåg att jag aldrig hade provat dessa sporter ifall jag inte
hade varit iväg på en utbytestermin. Förutom dessa sporter gick jag annars med kompisar på
olika typer av sportevenemang och spelade ofta bordtennis med kompisar. Var det kallt och
regnigt (vilket det ofta var) så blev det middagar och bakning med vänner istället. Glasgow
hade även många olika typer av butiker och var känd för sin shopping, så det blev många
timmar som gick ut på att jag gick runt och tittade i olika butiker. När vädret var bra så kanske
man åkte ut till olika sevärdheter. Men merparten av tiden spenderade jag i min korridor med
mina korridorsvänner. Vi trivdes oerhört bra ihop och gick ut och åt middagar och tittade på
film emellanåt.
Kostnader
Prismässigt var det lite billigare än i Sverige, i alla fall gällande inköpet av mat och dryck.
Maten var i princip halva kostnaden jämfört med hemma, men då får man komma ihåg att
boendet däremot kostade mer än vad ett studentboende generellt kostar i Lund.
Transportkostnaderna var också betydligt billigare i Glasgow än vad det brukar vara i Sverige.
De lägre kostnaderna gjorde att man kunde skämma bort sig lite angående maten och istället
lägga pengar på annat utan att få dåligt samvete.
Övrigt
I början när jag anlände till Glasgow ångrade jag att jag inte drog söderut istället, vilket var
tanken från början. Men Glasgow lärde mig mycket, bland annat förbättrades min engelska,
jag lyckades att klara mig på egen hand och förstod att det inte alltid är så lätt att vara en
utbytesstudent. I slutändan är jag ändå väldigt nöjd med mitt val av Glasgow. Jag fick bo i ett
annat land, ta del av en annan kultur och träffa massvis med sköna människor under de nästan
fyra månader som jag var iväg. Jag förstod även att det viktigaste är inte var man läser
någonstans utan det viktigaste är vilka man har omkring sig. De studenter som jag träffade i
min korridor fick mig att känna mig hemma, en känsla som för mig blev väldigt betydelsefull
under min vistelse i Glasgow. Hade jag kunnat få ta med mig något hem från Glasgow så
skulle det vara mina korridorsvänner.
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