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Innan avresa
Jag sökte mig till Italien för att jag tycker om den italienska kulturen, maten och språket och det var
precis det jag fick! Jag valde att söka mig till den lite mindre staden Turin då jag pratat med en del
italienska utbytesstudenter redan innan jag åkte som tyckte att det var en bättre studentstad än den
stora metropolen Milano. Jag kan såhär i efterhand säga att de hade helt rätt, Turin var prefekt har
storlek för studenter, inte för stort så det går att gå nästan överallt och många studenter i staden.
Innan jag åkte bokade jag en lägenhet via AirBnB att ha en vecka precis när jag kom ner med
ambitionen att hitta en lägenhet under den tiden. Jag bokade även en språkkurs på ett annat
universitet(University of Turin) än mitt utbytesuniversitet redan i maj, som dock kostade 6000 SEK.
Ankomst
Jag åkte ner fyra dagar innan min språkkurs skulle börja i början av september. Civilingenjörskurserna
började i oktober så språkkursen var som en sommarkurs. Första dagarna vandrade jag bara runt och
försökte lära känna staden, jag skaffade även ett busskort vilket visade sig vara en lång väntan. Jag
kom till kontoret där man köpte själva personliga plastkortet ungefär en timme efter öppning och det
var redan då lång kö. Jag tog en nummerlapp och satte mig ner och insåg snabbt att det skulle ta
väldigt lång tid. Istället för att sitta där valde jag att gå till stora grönsaksmarknaden vid porta Palazzo,
men jag tog med mig min nummerlapp. Jag kommer tillbaka till busskortskontoret några timmar
senare och ser att det är snart mitt nummer och jag väntar där tills jag går därifrån med busskortet i
handen.
Några dagar senare är det dags att hitta till introduktionen för språkkursen, vilket visar sig lättare sagt
än gjort men det slutar med att jag med en minut till godo staplar in i rätt klassrum och slår mig ner
snabbt, eftersom alla andra redan sitter där och väntar. En kvinna drar igång vad jag antar är en
presentation av kursen men jag hänger inte med alls eftersom allting är på italienska. Jag sitter
tålmodigt och väntar på att den engelska versionen ska komma men det gör den inte. Vid ett tilfälle
frågar kvinnan något på italienska och ingen svarar, hon börjar gå igenom sina papper och tar fram ett.
På engelska säger hon nu: Myrna Öttenius, you have not studied italian before. Jag viftar genant med
handen att det är jag och resten av presentation fortsätter på italienska. Jag lär mig senare att jag inte
är den enda som inte kan italienska men genom hela kursen är det italienska vi pratar. Man lär sig ett
språk snabbt om man tvingas till det. Jag måste ändå slå ett slag för den här språkkursen, den var
riktigt bra. På förmiddagarna satt vi och hade klassrumsundervisning på ett roligt interaktivt sätt och
på eftermiddagarna gick vi på museum och andra evenemang där vi blev guidade runt på italienska.
Superbra sätt att lära sig ett språk och lära känna en stad. Kursen går på UNITo och heter ”ITALIANO,
PAROLE E MUSICA”.
För mitt utbytesuniversitet Politecnico di Torino började det med en itroduktionsföreläsning och en
rundvandring på campus. Det fanns också massor av event anordnade både av skolan och Erasmus
Torino gruppen, där gick det även att ansöka om en fadder om man ville det. Jag rekommenderar att
gå med i Erasmus Torino på Facebook för att få uppdateringar om evenemang.
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Här är det roddtävling PoliTo mot UniTo som skolan organiserade som en del av mottagningen för
utbytesstudenter. Vi fick gröna tröjor för Polito och visselpipor för att kunna heja på. Efter
roddtävlingen bjöds det på apperitivo och dans.
Ekonomi
Jag sökte Erasmusstipendiet och fick det utbetalat precis innan jag åkte, det hjälpte verkligen
ekonomin. Det mesta är billigare i Italien förutom hyran som är ungefär densamma. Det är mycket
billigare att åka skidor i Italien så passa på att göra det. Tågbiljetterna är heller inte dyra och då
kommer du antingen till skidbacken på två timmar eller till någon mysig pittoresk stad att utforska.
Boende
Jag bodde som sagt på AirBnB första veckan som var väldigt dyrt men jag lyckades hitta en kompis att
dela med. Jag ville ha en två i ett centralt läge och det var svårt att hitta. Är man okej med att dela
lägenhet med flera andra och bo lite mindre centralt är det ganska lätt att hitta något. Det finns en
Facebookgrupp som heter ”AFFITTI Stanze x studenti a Torino, ricerca Case e Coinquilini –
TURINHOUSE” där många lägenheter läggs ut för uthyrning. Jag hittade inte boende efter den första
veckan trots att jag gick på många visningar. Jag fick bo hos en kompis på en bäddsoffa ytterligare en
vecka innan en tjej i min språkkurs som skulle flytta ihop men sin kille sa att jag kunde ta hennes
gamla lägenhet. Lägenheten låg i San Salvario på en av de lugnare gatorna och där trivdes jag riktigt
bra. Allt löste sig tillslut men det var riktigt stressigt att inte ha någonstans att bo. Jag känner ingen
som fick lägenhet via universitetet.
Bästa ställena att bo på är: Centro, San Salvario (mycket barer och klubbar så det är livligt på helgerna,
men mysigt), Crocetta (nära skolan, bara bostäder i området därför lugnt), Cenisia (också nära
skolan), Vanchiglia(en bit från skolan men najs atmosfär med lite barer och secondhand butiker).
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Universitetet och studierna
Jag rekommenderar inte Italien för den som vill ha bra undervisning och kurser. Undervisningen sker
genom att läraren står vid tavlan och föreläser om mycket teoretiska saker utan några exempel att
relatera till och på tentan kommer räkneuppgifter vilket det knappt varit tal om innan dess. Mycket
teori och inte mycket tillämpning. Tiderna för lektioner går från 8:30-19 för vanliga lektioner och
språkkursen var en kvällskurs så den gick tre dagar i veckan 19-20:30.
Jag valde att läsa språkkursen även på Polito och den var inte särskilt inspirerande men jag lärde mig
en hel del. Där gör man först ett placeringstest och blir sen tilldelad rätt nivå på språkkursen.
Alla mina kurser var på engelska(förutom språkkursen) även om utbudet av kurser på engelska var rätt
skralt för miljöingenjörer(jämfört med KTH).
Kurser
Applied hydrology/Environmental fluid mechanics(12hp) (01UCHNF)
Egentligen två separata kurser med ett delat projekt i slutet. Bra föreläsare och intressant innehåll i
båda kurserna som jag kommer ha nytta av. Applied hydrology handlar om hur vattnet rör sig med en
ny approach där man går från årlig skala till event skala. Environmental fluid mechanics var som en
fortsättning på fluid mechanics på KTH. Handlar om turbulens, mycket intressant.

Här sitter vi i datalabbsalen och lär oss om floods i kursen applied hydrology.
Environmental Spatial Analysis (6hp) (05SQZNF)
Handlar om olika interpolationsmetoder till största delen. Som en fortsättning på GIS-kursen på KTH.
Landslides and slope engineering (6hp) (01RKQNF)
Teoritung kurs om släntstabilitet. Påbyggnad från ett av avsnitten i geoteknikkursen i trean. Svårt att
säga hur bra eller dålig den var då jag tog den på distans VT2020 och den var inte anpassad för det.
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Lingua italiana II livello (6hp) (01OXGLZ)
Kurs som täcker nivå A2 i italienska. Lärorikt att hela kursen lärs ut på italienska.
Methodologies for Social Inclusion and Participation (6hp) (01RUWQA)
Mycket intressant kurs med en föreläsare som brinner för ämnet. Kursen gjordes om till
distansanpassad på ett bra sätt. Innehållet är bland annat: social stratification, social inclusion,
homelessness och participation in the decision making process.
The climate system (6hp) (01TZSNF)
I denna kurs lär du dig om atmosfärens processer och hur man kan modellera atmosfären. Bra och
lärorik kurs som startar svagt men blir mycket bättre.
Staden och landet
Det finns mycket kultur i staden och många museer och andra landmärken att besöka. Tips är att gå en
gratis guidad tur.

Figur 1. Bild från rundvandring inne på teater Regio

Restauranger att besöka:
Pasto
Raviolihouse
La Drogheria
Pescaria
Bästa Pizzan:
Scugnizzo (pröva tegamino pizza, min nya favorit)
Cammafà

Fritid och sociala aktiviteter
Jag tränar crossfit i Sverige och lyckades hitta en crossfitbox i Turin där jag trivdes. Där lärde jag mig
mycket om kroppsdelarna på italienska och det var jättekul att lära känna italienare som inte gick i
skolan. Det man måste tänka på om man vill sporta i Italien är att man måste gör ett hälsotest där de
testar hjärtat. Det kostar ungefär 300-400 SEK och måste göras innan man kan börja träna.
Det finns även någon slags sportorganisation som heter CUS där man som ny student får 50 euro
rabatt på en viss sport man själv väljer. Utbudet är stort och man kan gymma, ro, spela fotboll, tennis
och mycket mer.
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Ta med dig skidkläder! Det finns mycket bra skidsystem 2-3 timmar från Turin centrum med tåg.
Sestriere är största systemet med bäst skidåkning.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Åk ner redan i september för att hitta bostad och för att kolla in ostfestivalen i Bra!
Piemonte gör bland de bästa vinerna i Italien så ta chansen och åk till Langhe för att hälsa på någon
vingård och för att dricka riktigt bra vin.
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