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INLEDNING

VARFÖR NEDERLÄNDERNA?
Jag har studerat en termin på Wageningen University i 
Nederländerna och ska berätta lite om min upplevelse 
av det. Jag hade aldrig varit i Nederländerna tidigare 
men det var lite olika anledningar till att det blev 
det. Nederländerna som land har ett bra rykte om 
sig att vara ett intressant land när det kommer till 
landskapsarkitektur och bara det faktum att de bor 
nästan 17 miljoner människor där på en yta lite större 
än Småland fascinerade mig. Även deras situation med 
vattennivåer där de lägsta delarna av landet teoretiskt 
sätt ligger 7 meter under havsnivån lockade också mig 
till att få lektioner där. Något som också var viktigt 
för mig var ett bra utbud av engelskspråkiga kurser att 
läsa, skolans hemsida erbjöd mängder av information 
och mycket av den var riktad till utbytesstudenter. 
Deras skolsystem är också hyfsat likt det svenska på 
det sättet att det inte är så stor distans mellan lärare och 
elev, lärarna tilltalas inte med titlar eller efternamn, 
vilket jag upplevde som positivt.

FÖRBEREDELSER OCH ANKOMST
Ansökningsprocessen är egentligen inte så krånglig 
men det är viktigt att läsa igenom all information man 
får ordentligt så att olika deadlines för ansökningar 
blir uppskrivna, glöm inte att fråga om du är 
förvirrad, studievägledarna på SLU och Wageningen 
var jättebra. Väl framme på skolan gick allt väldigt 
smidigt. Det märks att det är en stor skola (ca 10 
000 elever) som är vana vid att ta emot utländska 
studenter. Alla utbytesstudenter är garanterade en 
boplats på campus eller i staden och jag bodde hela 
perioden i en studentkorridor mitt i centrum. Vi 
bodde 10 personer från hela världen i en korridor 
och delade på två toaletter och fyra duschar. Det 
fungerade förvånansvärt bra. Att bo i korridor var 
ett bra sätt att träffa folk och jag tyckte det var ett bra 
sätt att bo när jag bara skulle vara där i fem månader. 
Det var också väldigt kul och intressant att bo med 
så spridda nationaliteter, vi hade många middagar 
och spelkvällar tillsammans. Det skall också sägas att 
staden är ganska liten och det är nära till allting, de 
som bodde längst bort från skolan fick cykla i ca 15 
minuter, så om man kommer ny till staden behöver 
man inte oroa sig för att bli placerad “långt bort”. 
Eftersom det är en stor skola och många studenter 
i omlopp finns det också många boenden i omlopp 
och flera facebooksidor där du enkelt kan köpa cykel, 
möbler och i princip vad du vill för en billig peng.

Välkomsthälsning i korridoren

Cykelhavet vid skolan

Ostståndet på lördagsmarknaden vid torget



SKOLAN

AID
Skolan började med en nollning, sk. AID, som pågick i 
en vecka innan lektionerna satte igång. Den var väldigt 
bra planerad och man blev placerad i en ‘Buddy-group’ 
som var som en liten familj man hängde med under 
den veckan. Vi gjorde aktiviteter som middagar, lekar, 
föreläsningar, genomgång och prova-på på sportcentret 
mm. Det var en bra introduktion till staden och man 
kunde få hjälp och svar på diverse frågor man hade.

LEKTIONER
De flesta kurser jag gick var väldigt professionellt 
planerade. Det är ett lite högre tempo där än hemma men 
också väldigt hög kvalitet och jag kände att jag lärde mig 
väldigt mycket. Det var ett öppet diskussionsklimat och 
en hjälpsam attityd studenterna emellan. Skolan har ett 
transdiciplinärt tänk och det utövades i många kurser 
jag gick på det sättet att vi många gånger fick tänka 
utanför boxen från vårt eget program, det uppfattade jag 
som positivt och jag lärde mig mycket på det. Över lag 
fungerade allt väldigt smidigt men det är klart att det kan 
förekomma missförstånd vad det gäller olika kurser mm. 
Jag hade sökt en distanskurs från Sverige om det skulle 
vara så att jag skulle sakna poäng vilket var bra för det 
visade sig att vissa kurser hade ändrats i poängantal och 
då valde jag att läsa även distanskursen. Det kan vara bra 
att ha som alternativ även om det inte är säkert att man 
behöver läsa den.

ATMOSFÄREN
Något av det bästa med utbytet var att skolan var så 
internationell, det är många utbytesstudenter men ännu 
fler internationella studenter som går hela mastern där. 
Det gör att det är en stor variation i nationaliteter och det 
var aldrig något problem med engelska. Det är verkligen 
en upplevelse jag tar med mig därifrån, att sitta och äta 
lunch vid samma bord med personer från Frankrike, 
Ungern, Peru, Kina, Slovenien och Nederländerna som ett 
exempel. Det breddade mina perspektiv, dels i personliga 
samtal men också att få höra hur utbildningen är i andra 
länder. Generellt var det en väldigt hjälpsam atmosfär och 
det anordnades mycket events, föreläsningar, middagar, 
open-mic mm. på fritiden så om man ville kunde man 
göra något varje dag.

Forum, huvudbyggnaden där vi hade de flesta 
av våra lektioner

Grupparbete i en projektkurs jag gick

Forumbyggnaden inifrån



FRITID
SPORT CENTRE
Skolan ligger på ett stort campus där det också ligger 
en stor sportanläggning. Förutom gym och det som 
brukar finnas kan man börja i de flesta sporter som 
t.ex. pilbåge, judo, hästridning, rodd, golf mm. Det kan 
vara ett kul sätt att komma in i ett sammanhang och 
prova en sport som man inte provat innan.

WAGENINGEN SOM STAD
Wageningen är en rätt liten stad och skolan känns 
väldigt dominerande. Som utbytesstudent var det 
inget problem då mycket av det man gör kretsar kring 
skolan och de man träffar där. Staden är väldigt fin och 
holländsk och har det mesta man kan behöva när det 
kommer till affärer. Varje lördag är det marknad med 
den holländska osten, grönsaker och annat. Eftersom 
staden är liten är det också nära till naturen och det 
går snabbt att ta sig ut i det fina landskapet. Annars 
fungerar kollektivtrafiken bra och Amsterdam ligger 
en timme bort med tåg, Utrecht är en annan väldigt fin 
stad som ligger en halvtimme bort med tåg, bilden på 
framsidan är därifrån.

NEDERLÄNDERNA SOM LAND
När vi ändå är inne på transporter finns det ju fördelar 
med att det är ett så, till ytan, litet land. Det går att korsa 
landet väldigt fort och under utbytet hann vi med att 
se många ställen i Nederländerna. Skolan har många 
föreningar och kårer som ordnar billiga resor till 
populära ställen och jag åkte med på en resa till Belgien 
och en annan till tulpanträdgården Keukenhof, söder 
om Amsterdam. Till skillnad från Sverige är det bara 
nån timme med tåg till andra länder som Tyskland, 
Frankrike, Belgien, England mm. så det är lätt att 
utnyttja.

SAMMANFATTNING
Att åka till Wageningen var väldigt givande och jag 
skulle rekommendera det till dig som vill få med dig bra 
kurser hem. Det var också relativt enkelt på det sättet 
att allt gick väldigt smidigt och det var aldrig problem 
med språket eller något som hade med logistik att göra. 
Det var lätt att träffa andra studenter och det finns 
mycket aktiviteter att göra. Jag tyckte det var kul att 
träffa folk från hela världen, se Nederländerna lite 
mer grundligt och få perspektiv både på min egen 
utbildning men också på mycket annat. 

Ovan: Resa till Bryssel och Ghent med kåren
Nedan: Amsterdam



Ovan: Exkursioner i början av terminen
Nedan: Resa till Rotterdam

Resa till tulpanträdgården Keukenhof 
med kåren


