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Reserapport Cardiff  

1. Vilket program läser du på?  

Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings Universitet 

 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till?  

Jag studerade på Cardiff University i Cardiff, Wales.  

 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där?  

Jag åkte dit under termin 6 och var där i 13 veckor.  

 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)?  

Jag gjorde min sista praktik på sju veckor där. Jag arbetade också med min c-uppsats. 

 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  

Kurs 11, sista praktiken.  

 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka?  

Jag hade praktik 32h/vecka i sju veckor. Vi delade upp det så att jag hade två halvdagar á 4 h, 

därefter pluggade jag 4 h hemma eller på biblioteket. Efter slutförd praktik pluggade jag i 

genomsnitt 8 h/dag, fem dagar i veckan.  

 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 

Kostnad?  

Jag bodde i ett privatägt hus tillsammans med min svenska kollega + 8 andra tjejer från 

Storbritannien. Huset låg ca 15 min gång från centrum och campus där arbetsterapeuterna 

befann sig. Det var väldigt stort och alla hade varsitt rum som vi betalade £340 för i månaden. 

Jag och min svenska kollega ordnade boendet på egen hand genom att skriva en annons som 

vi vår koordinator i Wales sedan satte upp på flera ställen runt om på Cardiff Universitet. Det 

kunde bli väldigt kallt inomhus, annars var bostaden väldigt bra och det var roligt att bo med 

andra studenter också!  

 

 8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  

Både ja och nej, jag kunde engelska men inte walesiska. Att jag inte kunde walesiska 
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medförde inte några problem då alla på min praktikplats pratade engelska. Dock kunde det bli 

lite svårt att förstå dialekten ibland, men så länge man är uppmärksam, lyssnar och frågar 

brukar det gå bra.  

 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Under min tid i Wales pågick Six nations, vilket är en stor rugby turnering. Den första 

matchen var mellan Wales och England (de två stora rivalerna) just i Cardiff. Rugby är 

väldigt stort i Wales, därför fick vi tyvärr inga biljetter för att vara på plats på arenan men vi 

gick till en av pubarna där var det så fullt att vi fick sitta på golvet för att få en plats. Även fast 

Wales förlorade var det en riktigt glad och härlig stämning under hela kvällen, och jag är 

väldigt glad att jag fick uppleva detta på plats.  

 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande?  

Jag hade turen att få en riktigt bra praktikplats där alla var hjälpsamma och måna om att jag 

trivdes. Därför kan jag inte riktigt komma på någon situation som var sådär riktigt jobbig eller 

frustrerande. Jag kunde ibland bli lite stressad över att jag och min c-uppsats kollega inte var 

på samma plats då hon hade sin praktik i Sverige, men med hjälp av bra planering, Skype och 

Facebook klarade vi ut dessa svåra situationer tillsammans.   

 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller 

önskar du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  

Jag var där två dagar innan vår introduktionsvecka började och en vecka innan min praktik 

började. Det var Erasmusgruppen i Cardiff som höll i vår introduktionsvecka och jag tyckte 

att det var väldigt bra att vara med på den för att lära känna universitets olika campus och 

andra internationella studenter. Jag tyckte också att det var bra att ha lite tid för att bekanta sig 

med staden innan praktiken började.  

 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att 

studera i Sverige?  

Jag betalade min resa på egen hand, och med hjälp av Erasmus stipendiet. Jag upplevde att det 

var lite dyrare att leva i Cardiff jämfört med Sverige. Detta kanske för att jag turistade mycket 

osv. och åt ute oftare än vad jag gör hemma. Det som var bra var att det fanns många 

studentrabatter som man kunde utnyttja!  
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13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

Eftersom att vi bodde med andra studenter visade dom oss runt i början, vilket var väldigt bra! 

Annars deltog vi i aktiviteter som Erasmus i Cardiff ordnade. Jag rekommendera verkligen att 

göra detta då man lär känna staden mycket bättre + att man träffar och lär känna många andra 

internationella studenter som man kan umgås med.  

 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 

förberedelse eller studier?  

Boka flyg i god tid. Det tar väldigt lång till att pendla med buss i Cardiff på både morgonen 

och eftermiddagen, därför skulle jag i god tid kolla upp var praktikplatsen ligger för att kunna 

planera pendlingen. Biblioteket vid sjukhuset hade väldigt bra utbud på arbetsterapeutisk 

litteratur, vilket jag tänker att jag skulle ha utnyttjat mer!  

 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 

praktiska saker…)?  

Varma kläder! Alla hus är väldigt kalla, speciellt golven, därför rekommenderar jag att ta med 

minst en varm tröja och varma sockar. Regnkläder är också ett måste då vädret är 

oförutsägbart i Wales.  

 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

Absolut!! Alla är väldigt trevliga och hjälpsamma och jag trivdes verkligen i Wales.  
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I detta charmiga lilla hus hade mitt team på praktiken sitt kontor.    

 

 

Vandring uppför Wales högsta berg. När det är klart väder kan man se till England, Irland och 

Skottland från toppen. Det gick inte riktigt denna dag…  

 


