REISEBREV FRA ST ANDREWS

PÅ BESØK HOS DE
ANALYTISKE FORFEDRE
Av Solveig Nygaard Selseth

K

jære filosofistudenter ved IFIKK,
Dette er ikke første gang jeg er i Skottland, så allerede
før jeg kom var jeg klar over at skottene ville være et veldig
vennlig og hjelpsomt folk. Det er noe jeg også har fått høre
av alle andre som har vært i Skottland, når jeg fortalte at
jeg skulle hit på utveksling. Å reise helt alene, med kilovis
av bagasje å drasse på, ble dermed ikke noe problem, og
det var heller ikke noe jeg var bekymret for. På den siste
etappen inn mot St Andrews – en 15-20 min busstur fra
togstasjonen i Leuchars – uten noen forutsetning for å vite
når jeg skulle trykke på stopp og gå av, tilbød en lokal
innbygger seg å følge meg helt til min residential hall. Han
skulle samme vei, men likevel; det er en handling jeg har
har vært vitne til flere ganger i Skottland, enn jeg har etter
23 år i Norge.
St Andrews er allikevel ikke stedet man drar for å møte
skotter. Det er et stort internasjonalt miljø her på grunn av
universitetet, og du vil høre minst like mye av amerikanske
aksenter, så vel som tysk og fransk, som du hører skotsk når
du går i gatene. Av fulltidsstudenter og akademisk ansatte
ved St. Andrews er det helt klart flest ikke-skotske, men
det er lett å komme seg rundt om i Skottland med buss eller tog, hvis man ønsker å oppleve mer av skotsk kultur og
historie. I tillegg kan man melde seg på vandreturer med
en av de mest populære studentforeningene, Breakaway,
som arrangerer turer ut i den skotske «villmarken» De drar
på ca. fem turer i semesteret, og på hver av turene kan man
velge mellom fire vanskelighetsgrader. Målet for de to høyeste vanskelighetsgradene er alltid å nå toppen av ett eller
flere munroes. Munro er ordet for fjell på over 915 meter
over havet i Skottland.1 Første gang jeg var med Breakaway
på tur, var været dessverre for ille for å gå helt til toppen, så
vi endte opp med bare å gå rundt fjellet og langs Loch Tay.
Neste tur blir en helgetur til the Isle of Skye i nord. Det vil
bli en fantastisk start på vårferien.
Selv om St Andrews er full av internasjonale studenter
i løpet av semesteret, kan man også møte mye skotsk kultur og historie i St Andrews og den umiddelbare omegn.
Noe av det første man legger merke til er nok bygningene.

Så å si alle bygningene i sentrum er konstruert med store
grå steiner. Flere bygninger har også tårnlignende utbygg
på taket, og buer og lignende, som får hele byen til å se
ganske gammel ut. Filosofibygget for eksempel, Edgecliffe,
ser ut som et lite slott. Men nederst i gata hvor Edgecliffe
ligger, finner man et ekte slott – i alle fall ruinene av et.
Det kalles bare the Castle, og skal ha blitt bygget en gang
rundt 1200 e.Kr. Vi har også ruinene av en gammel katedral liggende midt i byen. Jeg har fortsatt ikke vært mye
rundt om i de nordlige delene av Skottland, men den grå
steinen og byggestilen jeg har sett her i St Andrews og i
midtskottland, ser ut til å gå igjen flere andre steder. Noe
annet som også går igjen er golfbaner. De er overalt! Og
golferne trosser vær og vind for å spille – og vinden her kan
være ganske sterk.
Studentmiljøet
Byen St Andrews har bare litt over 16.000 innbyggere, så
under skolesemesteret, når universitetets omtrent 8000
studenter er i byen, vil man møte studenter overalt. Miljøet
rundt studiene føles dermed ganske annerledes fra hva det
gjør i Oslo. Vi har et enormt antall studentforeninger i
forhold til antall studenter, og det er alltid ett eller annet
som skjer. Man kan for eksempel dra på ceilidh (uttales
kæili), som er en type gælisk dans der man danser i par og/
eller i grupper. Arrangementene er basert på at hvem som
helst kan komme, uavhengig av om de har erfaring med
skotsk dans eller ikke. Det vil være noen som forklarer de
enkle stegene i dansene, og man får gå gjennom trinnene
et par ganger før bandet setter i gang med tradisjonell
gælisk musikk med fløyter og fele, og hele forsamlingen
snubler i gang.
Fra tid til annen arrangeres det også whisky-smaking,
selvfølgelig, og man kan dra og se skotske jamsessions med
lokale fele- og sekkepipespillere. Ellers kan man få med
seg diverse debatter og filmkvelder, være med på matlaging
eller bibelgrupper, eller melde seg inn på et cricket-, fotball-, rumpeldunk- eller lacrosse-lag etc. I tillegg vil hver
residential hall holde ett ball i semesteret, så det er noe for
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alle her. Dette er veldig bra, siden så mange av studentene
kommer langveis fra og gjerne ikke har jobb eller familie
i St Andrews. Studentforeningene og deres arrangementer
er derfor kjærkomne måter for studentene å sosialisere og
danne bekjentskaper og vennesirkler.
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innebærer. Alle søkere som har fått opptak må, blant annet, gjennom et «nettkurs» som skal forberede studentene.
Nettkurset består blant annet av at man må lese regler
for referering, kildehenvisning og forskjeller på hva som
anses som hjelp og hva som anses som juks, for deretter
å svare på spørsmål om dette. Hele kurset kan ta noen
Filosofimiljøet
timer å komme seg gjennom. Dette nettkurset er likevel
Under dette semesteret følger jeg fire modules (emner), og
ikke viktig for studiene i seg selv ved at det ikke gir studiekan meddele at det meste ved forelesningene på masterpoeng eller noe lignende. Man får uendelig med forsøk på
nivå er ganske likt forelesningene ved UiO. De fleste emspørsmålsdelene, og man må svare riktig på minst 90%
nene har 10-20 studenter som sitter i grupper og diskuteav spørsmålene. Men kurset krever uansett en viss mengde
rer, og noen få, litt mer populære
innsats, og gir til slutt en del
emner, er formet mer som klasinnsikt som kan være med på å
Det faglige nivået er høyt og
siske forelesninger. Da vil man
sikre et nivå av seriøsitet hos søstudentene her er ivrige delogså dele klassen opp i mindre
kerne. Jeg ser for meg at IFIKK
takere
i
diskusjoner.
grupper for gruppediskusjoner
med fordel kunne innført noe
senere. Vurderingsformene er
slikt, i håp om å bedre frafallsogså ganske like de ved IFIKK. Ved flere emner har man
prosenten. Antall studenter som fullfører graden de har
semesteroppgaver på 4000 ord, og ved andre emner har
påbegynt ved St Andrews ligger på rundt 97%.2
man mappeeksamen. Da skal man altså levere et par tekSom tidligere medlem av HFSU (Humanistisk fakulster i løpet av semesteret, som til sammen utgjør grunnlatets studentutvalg) er jeg klar over at Georg Morgenstiernes
get for en helhetlig karakter for emnet. Men i logikkemnet
hus (GM) er rene luksusen for oss filosofistudenter ved
jeg tar skal vi ha hjemmeeksamen. Jeg antar at jeg får et
UiO. Resten av HF-erne må kjempe om plassene på
oppgaveark, med flere oppgaver som skal løses og leveres
Sophus Bugge, mens vi kan boltre oss omtrent alene
innen to-tre dager, men jeg er likevel spent på hvordan det
nede på GM. Den plassen er det jeg savner mest her i St
skal foregå.
Andrews, for GM er mye større enn Edgecliffe. Edgecliffe
Det faglige nivået er høyt, og studentene her er ivrige
har bare 3-4 klasserom, og ingen lesesal. Vil man sette seg
deltakere i diskusjoner. Jeg tror at noen av stegene man
på et stille sted og lese, må man nesten finne seg en plass
må igjennom i søkeprosessen er med på å skille ut usepå universitetsbiblioteket, hvis man ikke vil sitte hjemme.
riøse kandidater. Blant annet de som ikke er klar over,
Jeg har hørt rykter om en lesesal som skal kunne være åpen
eller undervurderer, hva en mastergrad ved et universitet
for masterstudenter i filosofi, men det er bare hvis det er
plasser til overs, og jeg vet uansett ikke hvor den ligger.
Mangelen på plass på Edgecliffe og det velbesøkte biblioteket, gjør det særlig vanskelig å finne et rolig sted å sette
seg hvis man vil jobbe i grupper eller holde lesesirkel. På
den andre siden har vi et common room på Edgecliffe, som
ligger rett ved siden av de ansattes common room. Den intime størrelsen på bygget, og disse rommenes beliggenhet,
er nok fantastisk for forholdet studentene seg imellom, så
vel som for de ansatte.
I det store og hele er jeg veldig fornøyd med mitt valg
av vertsinstitusjon, og jeg vil oppfordre flere filosofistudenter til å søke seg hit på utveksling.
- Solveig
NOTER
http://www.walkhighlands.co.uk/munros/ [08.03.15]
http://www.thesaint-online.com/2014/04/st-andrews-drop-out-rateslowest-in-scotland/ [09.03.15]
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