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1. Vilket program läser du på? 
Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings Universitet. 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Cardiff i Wales, Storbritannien och studerade under Cardiff University. 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte termin 11 och var i Cardiff sammanlagt 13 veckor. 
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag utförde min sista praktik i Wales. 
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna kurs 11, sista praktiken. 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag utförde 256 timmar praktik, vilket motsvarar 32 timmar, fyra dagar i veckan. Hur 
många timmar jag studerade berodde på om jag hade VFU eller ej, jag studerade oftast när 
jag kom hem från praktiken i cirka 3 timmar och hade min studiedag på fredagar. På dessa 
dagar studerade jag 8 timmar per dag. Innan VFUn och efter studerade jag i genomsnitt 8 
timmar per 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 privat ägt hus tillsammans med min c-uppsats kollega. Vi delade på ett rum 
och kostnaden för en person inklusive el och vatten var £250 i månaden vilket motsvarar 
cirka 2750 svenska kronor. Vi ordnade boendet på egenhand genom att fråga en student 
som hade bott där innan, och så fick vi kontakt med vår hyresvärd. Bostaden i sig var bra, 
men när det gick mot kallare väder så fann både jag och min kollega att bostaden var 
dåligt isolerad och det var väldigt kallt inomhus. Om jag hade bott i Wales under en längre 
period än tre månader hade jag ej valt denna bostad.  

 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Ja, jag kunde språket innan jag åkte men jag fann dock att det fanns vissa problem i att 
förstå den walesiska dialekten vilket många av personalen hade på min VFU plats. Jag har 
dock lärt mig några nya ord och uttryck vilket jag uppskattar.  
 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Mitt bästa minne från min tid i Cardiff är när jag och min kollega gick på en internationell 
rugby match mellan Wales och Samoa vilket var väldigt roligt och spännande. Matchen 
var i Millenium Stadium vilket är den största arenan i Wales. Vi hade jätteroligt trots att 
Wales förlorade med 19-21 och det walesiska folket var glada ändå! 
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Den walesiska dialekten var jobbigt i början men tillslut förstod jag mer och mer av vad 
dom sa. Men det som var mest påfrestande var att pendla till och från praktiken. Jag fick 



symtom på utbrändhet och pendligen var nog det jobbigaste jag gjort i mitt liv. Jag bodde 
en och en halv timme från min praktikplats och klev upp tre timmar innan jag började 
praktiken. Det var väldigt jobbigt både psykiskt och fysiskt och jag var väldigt trött och 
deppig under denna period. För framtida studenter kan jag rekommendera att antingen bo 
närmare den praktikplats som du fått tilldelad eller ha en diskussion med din kontaktlärare 
angående pendling. I början tyckte jag att det var helt okej att pendla men 8 veckor var en 
väldigt lång tid, vilket min kropp kände av. Det tog två veckor för mig att återhämta mig 
från att ha varit så utmattad av pendligen.  
 
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 på plats i Cardiff två veckor innan min VFU startade. Jag tyckte det var en rimlig 
tidsram till att bekanta sig med stan, området runt omkring huset samt se vart ifrån jag 
skulle pendla till praktiken. 
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att 

studera i Sverige? 
Jag betalade min resa på egenhand, men jag kan rekommendera till framtida studenter att 
boka flyget i god tid då det blev väldigt dyrt för mig att resa hit. Samt att boka transfer 
från flyget till staden du ska bo i innan för även det var väldigt dyrt att köpa på 
flygplatsen. Jag kan tycka att jag har spenderat mer pengar än vanligt under min tid här 
men det beror nog på att jag och min kollega har gjort mycket turist saker. Men just att 
studera är inte dyrare, Cardiff har väldigt mycket studentrabatter som man kunde ta del av 
vilket var jättebra! 
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Jag fick ingen fadder så det var bra att jag åkte hit tillsammans med min kollega för jag 
tror nog annars att jag hade varit väldigt ensam i början. Vi träffade dock erasmus 
koordinatorn för Cardiff University första veckan och han visade oss runt lite i staden 
vilket var bra. Vi blev bjudna på ett internationellt möte med andra studenter vilket vi 
deltog i, det var jätteroligt. Vi blev vänner med några studenter som inte var från andra 
länder vilket var roligt, men dom träffade vi på studentkåren. 
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 

förberedelse eller studier? 
Boka flyg och transfer i god tid! Se till att du har alla papper med dig från ditt hem 
universitet så att ditt nya universitet kan skriva på dessa. Kolla även upp vart din 
praktikplats kommer ligga och ordna boende i närheten för att minska pendlig då detta 
kostade väldigt mycket pengar för min del. Se även till att få alla papper påskrivna fort så 
att du får ditt stipendium i god tid. 
 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, 

material, praktiska saker…)? 
Ta med dig varma kläder om du åker på höstterminen för det blir väldigt kallt och vått här 
i Wales och ta med dig regnjacka! Varma sockar är ett måste då golven i husen är väldigt 
kalla. Om du åker till Cardiff behöver du inte ta med dig några studieböcker för både 
stadsbiblioteket och universitetets bibliotek har ett väldigt bra utbud på böcker! 
 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 



Absolut! Dessa tre månader har varit jätteroliga och spännande och jag kan verkligen 
rekommendera Cardiff för andra studenter!  

 
Mycket bra utbud av arbetsterapiböcker på skolans bibliotek! 
 



 
Besökte Cardiff slott där världens rikaste man en gång bott! 

 


