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Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier för att få ett nytt perspektiv på arkitekturutbildningen och arkitektur. Jag 

skulle egentligen åkt till Delft i Nederländerna året innan och varit borta i ett år men det blev inställt 

pga. Corona. Så utgångspunkten var något besviken. Men jag hade läst att KU Leuven skulle vara bra 

på hållbarhet och hållbar arkitektur vilket kändes spännande och som ett bra komplement till KTH. 

Men i övrigt ganska låga förväntningar. Eftersom utbytet var i Europa så krävdes inte så många 

dokument men fortfarande tillräckligt många (Learning Agreement osv.) för att bli på dåligt humör. 

Jag rekommenderar att ta hjälp av en kompis som också ska resa om man tycker det känns krångligt. 

Ankomst 

Jag valde att anmäla mig till en av sommarkurserna som KU Leuven erbjuder, som hölls i början av 

september. Tanken var att reka lite boende och få en uppfattning av staden. Men även för att ha en 

kurs mindre att läsa under terminen då man med några ”enkla” kompletteringar kunde få 5 etc. Det 

var både bra och dåligt. Det var 10 dagar av ganska intensivt arbete med föreläsningar och projekt. Jag 

valde senare att inte skriva den uppsats som senare krävdes för att tillgodoräkna sig poängen då jag 

hellre ville lägga tid på en valfri Elective som verkade roligare. Men det var skönt att ha sett staden 

innan jag flyttade dit och även om jag inte hittade något boende så var jag ändå på några intervjuer för 

lägenheter osv. Jag lärde också känna några som också studerade arkitektur på skolan som jag kunde 

fråga om allt möjligt. När skolan började var det skönt att kunna ta en öl med dom och fråga ut dom 

om kurser mm.  

Jag åkte hem i två veckor och kom tillbaka en dag innan skolan officiellt skulle börja. Första 

introduktionsföreläsningen råkade jag gå fel och hamnade på föreläsningen för internationella 

studenter i stället för erasmusstudenter, men efter det gick det bra. Skolan anordnade aktiviteter och 

föreläsningar de första 2 veckorna men kurserna började först efter de två introduktionsveckorna. Så 

det var väldigt segstartat. Passa på att göra utflyter och turista. ESN (Erasmus Student Network) 

ordnade också med aktiviteter, väldigt mycket folk och lite överväldigande men kan vara bra om man 

inte känner någon. 

När kurserna började var det mycket grupparbeten så man träffade folk snabbt. 

Ekonomi 

När man är på utbyte i Belgien får man tillgång till Erasmus stipendiet, vilket underlättar mycket när 

man ska betala deposition till boendet och resan till och från Belgien.  Många saker, som tågbiljett, 

inträden till museum osv., blir billigare om man är under 25. Priserna på mat är ganska samma som i 

Sverige, vissa saker är billigare andra dyrare. Kafé/restaurang priser är ganska likt Stockholmspriser, 

kanske något dyrare ibland för ful-mat, men soppor går alltid att få billigt. Mitt boende kostade ca 

5000kr i månaden men det går nog att hitta billigare lägenhet om man orkar leta. 
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Boende 

Jag försökte hitta ett eget/delat boende via facebook-grupper som det finns mängder av. Men efter 

några stapplande försök gav jag upp och tog boendet som KU Leuven erbjuder: Upkot, ett 

studentboende med slogan ”Having the time of your life”. Som 28 åring var det något motigt att dela 

kök och toalett med 18-åringar men det gick helt ok. Men stannar man längre en termin 

rekommenderar jag definitivt att lägga lite mer tid på att hitta ett annat boende.  

Universitetet och studierna 

Skolan är uppdelad på 3 Campus i Gent vilket var förvirrande i början men man lär sig snabbt. Det är 

fina lokaler och även om man inte har någon plats tilldelad så kan man ofta hitta någon plats att 

plugga på. 

Det är ovant att ha 4 kurser i veckan att hålla koll på i stället för de två kurser man har på KTH. 

Framför allt är det ovant att ha så lite tid till Design studion när det känns som att lärarna förväntar sig 

att man ska lägga ganska mycket tid på den. 

Men i många kurser har man bara en förmiddag/eftermiddag med föreläsning och resten av dagen till 

eget arbete. Så om man är lite disciplinerad kan man nog pussla så att man slipper plugga på helgen 

eller stressa mot slutet. 
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Kurser 

Jag var väldigt förvirrad av att välja kurser och fick leta upp några Erasmus studenter att brainstorma 

med. Fråga även belgare som redan gått ett år vilka kurser och lärare dom rekommenderar. Det kan 

också vara bra att kolla på hur och när kurserna examineras. Jag valde kurser som inte hade prov och 

som hade examinering så tidigt som möjligt eftersom deras termin slutar sent. 

A34217 Design studio, The Gathering/Le Cueillette (B-KUL-A34217) 

Design studion är 15 etc poäng, så 3 gånger så mkr som de andra kurserna men du har ändå bara en 

dag i veckan på plats med studion. Lärarna berättade att man ska lägga 1,5 timme hemma för varje 

timme man spenderar i studion. Så du har studio en dag i veckan men ska lägga en och en halv dag på 

egen hand. 

Studion var både kul och frustrerande. Läraren har en konstig vana av att ställa frågor men redan ha 

ett färdigt rätt svar som känns väldigt förminskande. I övrigt spännande tema, där vi valde ut en 

byggnad i Gent, byggd efter 1950 som var Undervalued eller Underused. Tanken var att vi skulle 

göra undersökningar för att Unlock the potential of the space. Hela processen skulle gestaltas i en 

Leporello. 

A31669 Innovative and sustainable structures (B-KUL-A31673) 

Underbar kurs med underbar lärare. Lärde mig mycket om hur man kan tänka kring hållbarhet och 

strukturer. I början av kursen har man föreläsningar och senare delas man in i grupper där man ska 

skriva om en byggnad utifrån hållbarhet och dess struktur. 

Critical Urban Theory (B-KUL-A41307) 

OBS! I BRYSSEL! Det var kul at ha en kurs i Bryssel även om den till stor det var online eftersom 

skolan inte hittade en föreläsningssal stor nog för klassen. Läraren var otroligt engagerad och 

inspirerande. Kursen är perfekt om du är sugen på lite teori. Inför varje vecka läste vi två texter som vi 

skulle göra till två diagram (förvånansvärt tidskrävande), under lektionen presenterade två grupper 

var sin text och efter det, en diskussion i smågrupper och sedan i helgrupp. Det var otroligt att få höra 

om erfarenheter av städer från hela världen. Slutinlämningen var att skriva ett manifest vilket gick 

fort. 

A31670 Elective 1, MMakerspace (B-KUL-AG0048) 

Kursen Mmakerspace som hålls i skolans verkstad som ligger i en gammal kyrka, väldigt vacker men 

iskall. Kursen börjar med en gruppuppgift där man ska lära sig någon av verkstadens maskiner: CNC-

maskin, laserskrivare, papperskärare, och 3d printer. Efter det ska alla ge förslag på ett eget projekt för 

resten av terminen som sedan får välja mellan. Jag var i en grupp där vi använde CNC-maskinen för 

att tillverka möbler som folk ska kunna göra själva. Läraren för kursen har ett rykte om sig att vara

svår men jag tyckte att han verkade trevlig.  
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Men om jag fick välja om elective skulle jag ha valt en kurs där man får besöka olika interiörer i Gent 

och sedan göra en representation av byggnaden (glömt vad den heter nu). En unik möjlighet att få 

komma in i byggnader som annars är privata och en bra introduktion till modern belgisk arkitektur. 

Varning för Building Technology Integration (B-KUL-A41309) som ska vara superstressig och 

mycket arbete. Verkar lärorik men det ryktas om många tårar och vakna nätter. 

Participation in International Projects (B-KUL-A33984) är kursen man väljer om man gått 

sommarskolan. Det beror på vilken av dom man har gått men uppgiften kan vara att skriva en 

uppsats, hålla en presentation eller göra en utställning. 

Staden och landet 

Belgien är ett land där allt känns ganska när så passa på att göra resor i och runt landet. Gent är en 

väldigt vacker och lättillgänglig stad där allt är ca 10-20 minuter cyklingsväg bort. Många vackra 

kyrkor och kanaler. Staden kan ibland kännas lite kullisartad och turistig/studentig men norra och 

östra delen känns mer levande. Jag gillade Bryssel mycket också god mat och många museer. Gent har 

en arkitekturfestival när man får tillträde till byggnader och även en ljusfestival som var väldigt 

populär.  
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Fritid och sociala aktiviteter 

KU Leuvens studentorganisation erbjuder flera aktiviteter till reducerat pris: billigare bio, ett klippkort 

på stadens simhallar och olika träningspass för 1€/gång (men som jag aldrig fick att funka men som lät 

väldigt kul, tex klättring). Gent har många fina biografer (Studio Skoop) och museum (men fler att se 

finns i Bryssel) Belgien är ju känt för sin öl och har trevliga barer (café Ventura, Hot Club Gent). 

Om man vill gå ut skulle jag rekommendera att undvika Overpoort, en gata där många tonåringar går 

ut och där det alltid luktar spya och ångest, torsdag morgon. Barerna vid Sint-Jacobs kyrka är 

trevligare. På fredag eftermiddagar fylls staden av rullväskor när alla studenter åker hem till sina 

föräldrar till helgen. Men ofta hittar man Erasmus-studenter att umgås med på helgen eller övriga 

belgare i staden. 
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Socialt är det lättast att träffa erasmus studenter, dom är i samma sits som du och är trevliga och 

peppade. Men kul att lära känna några belgare också, dom jag lärde känna hade jag ofta grupparbete 

ihop med eller på annat sätt tvingades ihop med. 

Jag hittade en keramikverkstad som erbjöd klippkort på 10 gånger som jag gick till. Det var väldigt 

mysigt. Så om du har ett special intresse rekommenderar jag verkligen att leta upp ett sådant ställe i 

Gent, skönt att ha om man krisar lite… 

 

Hållbarhet 

Jag tog tåget dit men flög sen de övriga 3 gångerna. Det gick ganska smidigt med inte allt för många 

byten men det tog 23h och pga. Corona var det väldigt dyrt med kupé eftersom man behövde boka en 

egen, så jag satt upp hela resan. I övrigt är det lätt att leva väldigt hållbart i Gent. Alla cyklar trots dom 

ganska otäcka spårvagnsspåren och avsaknad av cykelbanor. Det är enkelt att hyra en cykel och man 

får mycket info om det först dagen. Jag hyrde cykel från det företag som rekommenderades av 

universitetet och som har en bra student-deal. Det finns väldigt många bra ekologiska matbutiker: Bio 

shop och Bio Market.    

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Tåg inom Belgien och till övriga Europa avgår ofta och är billigt och smidigt. Jag åkte till paris i början 

av terminen (innan allt drar igång) med tåg (3-4h) det var underbart och inte allt för dyrt. Den här 

sidan: https://www.izy.com/en/homepage,  är billigare än Thalys snabbtåg men tar en timme extra.  

Jag har också hört att det går snabbt att ta tåget till London från Bryssel via tunneln och jag ångrar lite 

att jag inte gjorde det. Det hade också varit kul att resa runt mer i Belgien. Det är smart att passa på i 

början av terminen innan allt har hunnit bli stressigt och inte skjuta på resor man vill göra till slutet 

när deadlines börjar hopa sig. 

https://www.izy.com/en/homepage
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