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Innan avresa, varför Paris? 
Efter att ha haft franska på gymnasiet ville jag lära mig språket mer ordentligt och få använda det. 
Jag ville också uppleva en annan arkitektur-kultur än den svenska, ett annat sätt att lära ut 
arkitektur än det på KTH. Därmed verkade det rentav parfait med en fransk utbytestermin i 
Frankrikes huvudstad. Jag hade förstått att ENSAPB skulle vara annorlunda jämfört med KTH. 
Det var just det jag ville! Men kanske mest av allt var det staden Paris som lockade, att Paris är 
Paris. Det tycker jag fortfarande: det är något magiskt med den här staden!  
 
Boende, Cité universitaire 
Jag bodde i studentområdet Cité internationale universitaire (se bilden). När jag tänker tillbaka 
var det nog för mig det mest fantastiska med hela uppehållet. Jag fick bo i ett rum i Maison du 
Japon (Japanska huset) med utsikt mot det Italienska huset, efter att ha sökt genom Svenska huset 
(en ganska så omständlig ansökningsprocess) … Cité universitaire är som namnet tillsäger en 
stad i staden med studentbostäder. Det är ett studentområde som började byggas efter första 
världskriget med den storartade tanken om att låta studenter från hela världen leva tillsammans, 
och på så sätt på lång sikt skapa fred i världen. ”Nationsbyggnaderna” (som är som slott) drivs av 
respektive länder för studenter på olika skolor i Paris. Jag mötte många fantastiska människor 
som jag nog aldrig annars hade träffat, andra utbytesstudenter från olika delar av världen. Att bo i 
Cité universitaire var för mig det som gjorde varje dag i Paris till guld! Att mänskligheten kan 
skapa det här! På grund av att skolan ligger på nästan andra sidan av Paris gick det varje dag 
tyvärr åt en hel del tid till pendlande i ofta överfyllda RER- och Metro-tåg. Andra som bodde i 
närheten av skolan i Belleville hade inte det problemet. 
 
Studier och upplägg 
I början av terminen presenteras kurserna innan man väljer. Kurserna är indelade i olika moduler 
(som studio, séminaire, théorie, option, construction, osv.) där man kan välja mellan mer eller 
mindre i varje. Det var stor skillnad från kurs till kurs, från lärare till lärare, något som märktes 
väldigt tydligt, så det spelar roll vilka kurser man väljer. Några månader innan start fick jag ett 
klassiskt brunt kuvert med ett häfte och information i posten från ENSAPB.  
 
Det är lagt upp så att man har kurserna i ett veckoschema, och i slutet av terminen är det 
tentamensvecka. Till skillnad från på KTH får man ingen egen arbetsplats på skolan, men ändå 
fanns det alltid någonstans att sitta. I min studio hade vi 
mycket grupparbete, så vi satt oftast i någon av 
studiosalarna. Bra tillfälle att gnaga franska! 
 
I början ordnades olika sammankomster för Erasmus-
studenterna, som en dîner international där man ställde 
med mat från sitt land. Lingonsylt fanns överraskande nog 
enkelt att på tag på, som nästan allt annat … I Paris är som 
känt mat viktigt. Att äta lunch och diskutera i timmar är 
konstigt nog inte konstigt. 



Mina kurser: 
Språkkurs, intensif, 2 ECTS; extensif, 1 ECTS: Det hela började med en två veckors 
språkkurs, med utbytesstudenter från alla olika delar av världen. Efter både skriftligt och muntligt 
test placerades vi i passande svårighetsgrader. Eftersom allt på skolan är på franska så var det 
absolut värt att gå franskakurserna som erbjöds. Var inte rädd för franskan! Det går bra! Det är 
bara att hoppa i det, så går det mer och mer av sig själv. Det fungerade till slut för alla, även vissa 
som när de kom inte kunde så mycket mer än ”bonjour”. På tentorna är Erasmus-studenter 
ursäktade för att inte ha ett så litterärt franskt språk (som annars faktiskt verkar vara viktigt), och 
vissa lärare tillåter även att man skriver på engelska – men det ska man ju göra resten av livet. 
 
Intensif: Une approche stratégique du développement urbain, 2 ECTS: En introkurs på en 
vecka för alla masterstudenter. Handlade om hur staden och arkitektur utvecklas med bakgrund i 
ekonomin. Intressant, kaotiskt, och en bra pangstart på franskan och det franska sättet att lära ut. 
 
Studio: Cambodge, 12 ECTS: Studion som jag valde har gått i flera år och går ut på att studera 
staden Siem Reap i Kambodja. I slutet av terminen åkte vi också dit med studion, som var en 
otrolig upplevelse. Där jobbade vi extremt hårt från tidig morgon till sen kväll i vackra lokaler i 
École française d'Extrême-Orient i Siem Reap, och de sista dagarna gjorde vi ett projekt med 
khmer (kambodjanska) studenter som kom från arkitekturskolan i Phnom Penh. Vi kallade det för 
Camp Cambodge, det var lite som ett militärcamp. Under terminen i Paris jobbade vi i grupper, 
där vi hade en ordentlig redovisning varje vecka, så det var mycket stress att producera stora 
kvantiteter med arbete för att gruppen skulle imponera på läraren varje vecka. Det var som sagt 
överdrivet hårt: två Erasmus-studenter i andra grupper hoppade av studion under terminen. Något 
som var bra med att jobba i grupp med bara franska var att franskan efter hand bara flöt på.  
 
Séminaire: Patrimoine, 5 ECTS: Bellevillarna läser Séminaire-kursen sammanhängande genom 
hela sin master (fyra terminer). Kursen ska för dem resultera i ett större undersökande arbete. 
Séminaire-kursen Patrimoine, projet et tourisme lever på några viktiga lärares namn som är 
ansvariga och kommer någon gång per termin, men så drivs den i realiteten av helt andra lärare. 
Jag valde kursen eftersom jag tänkte att om det är något verkligen kan i Frankrike, så är det just 
frågor kring Patrimoine, alltså World Heritage-grejer. UNESCOs huvudkvarter ligger ju i Paris. 
 
Construction / Technique, 1,5 + 1,5 ECTS: ”Construction” var inte direkt teknisk konstruktion, 
men olika teman kring sånt som fritt kan tolkas som konstruktion, där vi skulle läsa två olika 
kurser, den ena fördelad på tre lärare. Det var 
föreläsningar någon timme varje vecka. Bara man hade 
kontroll på föreläsningarna och de olika texterna som 
lades ut till varje föreläsning, så var det bara att skriva 
loss allt på tentan från anteckningar som man fick ha 
med sig, så det gick bra med det. Den andra delkursen 
fick vi Erasmus-studenter klara av (läs: slippa) genom att 
för alla de andra masterstudenterna presentera 
lagsystemet kring arkitektur och byggande i det egna 
landet (alltså Boverket etc.). 
 



Histoire: Paris-métropole, 2 ECTS: Den här kursen om Paris historia kan bara väljas av 
Erasmus-studenter, för mycket av det här är nog elementär kunskap för de franska studenterna. 
Kursen var tyvärr mindre intressant än ämnet skulle tillsäga. På ENSAPB står lärarna väldigt fria 
att utföra kurser så som de känner för, så det kan bli superbra, eller inte. Vissa av kurstillfällena 
var relevanta stadspromenader runt i Paris tillsammans med läraren som nog snart pensioneras. 
 
Théorie: L’expérience de la ville, 3 ECTS: En arkitekturlärare/-filosof pratade på om la ville, 
staden, liksom ”vad är staden?” ur olika perspektiv. Det var alltid intressant, och jag såg alltid 
fram emot de här (lördags-)föreläsningarna. Han pratade med djupt intresse, och ville att vi skulle 
förstå och hänga med. Jag är glad för att jag valde den här kursen – den var som jag hoppades att 
Paris-kurser skulle vara: en lärare som pratar planerat men fritt, med massor av spännande 
associationer och tankar. På tentamen var det dina egna reflektioner som gällde, så vissa fick 
panik inför den tentan, men om du gillar sånt så är det här absolut en kurs att rekommendera.  
 
Option: Villes, paysages, territoires: Villes asiatiques, 2 ECTS: En kurs om asiatiska städer. 
Jag valde den mest för att den ökade chansen för att få gå Cambodge-studion (som i alla fall året 
innan hade varit den populäraste studion med 60 sökande), men man måste inte ta Cambodge-
studion för att välja den här kursen. Ungefär hälften av lektionerna var föreläsningar av inbjudna 
experter på olika asiatiska städer eller relaterade fenomen. Den andra hälften av föreläsningarna 
hölls av den väldigt kunskapsrika och kloka kinesiska läraren. Hon blev gravid under terminen, 
så kanske kursen inte hålls vidare.  
 
Några skillnader att vara förberedd på: 
”Mänskliga system”: Jämfört med vad jag var van vid är Paris betydligt mindre digitaliserat. 
Det har sina fördelar och nackdelar. I Sverige vill vi generellt digitalisera så mycket och så fort 
som möjligt, men i Frankrike håller man gärna fast på gamla välfungerande sätt (som det bruna 
kuvertet i posten). Det var ingen självklarhet att datorer eller Wi-Fi skulle fungera på skolan. Jag 
insåg att ett mer analogt sätt ofta fungerar minst lika bra som ett digitalt (men också vice-versa). 
När det gäller sånt utanför själva skolan så kan det vara svårt att skaffa bankkonto (egentligen 
behöver du det förmodligen inte). För att få konto + kort behövde jag gå till banken (Société 
Générale) fyra gånger (!), varje gång med en veckas mellanrum. Jag kan tipsa om att gå till 
endera BNP Paribas eller Crédit Nord (de har tydligen till och med svensktalande personal, fick 
jag höra) som efter vad jag förstod verkar ha bättre (enklare) system för studenter. 
 
Hierarki: På ENSAPB kommer lärarnas personlighet väldigt mycket fram. Läraren står väldigt 
fritt i att utforma kurser. Det kan resultera i extra bra kurser, eller inte, beroende på varje lärare. I 
och med lärarens självklara makt blir studentens uppgift mer än på KTH att försöka lista ut vad 
läraren vill, mer än att tänka själv. Respekten för läraren var samtidigt en bra upplevelse i och 
med att man inte själv konstant behövde kritisera det man gjorde lika mycket, men mer bara 
jobba på med det läraren föreslog, som ju generellt var goda förslag. 
 
Franskt plugg: Arkitekturskolan här är tydligen upplagd så att man i första året tar in många 
studenter för att sedan medvetet pressa studenterna till bristpunkten. Tydligen ges studenterna 
gigantiska uppgifter som är tunga just för att få dem att ge upp. Det gör att de som har ”överlevt” 
hela vägen till mastern har blivit vana med att jobba-jobba-jobba, charrette.  
 



Retorik är en konst som tas på allvar i Frankrike. Det kan vara svårt när lärarna pratar på som om 
allt vore extremt viktigt och intressant, fast det egentligen bara är en del av det som är det viktiga. 
Just det var kanske det som var mest kämpigt som icke-fransk student: man vet inte vad som är 
viktigt och vad som inte är det! Det gör att man måste ta till sig allt på en seriös nivå för att sedan 
gå igenom vad som nu var det viktiga för att inte översvämmas av informationen. Om man 
däremot kan språket in och ut förstår man mycket mer direkt vad som är den essentiella 
meningen i en halvtimmes ordflöde. Den franska retoriken är i sig själv vacker, så man kan ju se 
på det som positivt att det är så många ord. När det blir för mycket verbiage (blabla) kan man 
bara stänga av den kritiska delen av sinnet och hellre bara njuta av retoriken. Filosofi anses 
viktigt i Frankrike – det är tydligen ett ämne för alla på gymnasiet. 
 
Alors, alltså: 
Det är något speciellt med att leva sous le ciel de Paris, under himlen i Paris. Jag upptäckte 
staden genom att bara hamna någonstans eller att åka tillsammans med andra utbytesstudenter. 
Det finns så mycket spännande att upptäcka och uppleva i Paris! Ett hot topic inom 
arkitekturdiskussionerna är nu för tiden hur Paris ska växa till ”Grand Paris”, alltså Paris utanför 
le périphérique (omkransande motorvägen), hur Paris ska bli Europas huvudstad om nu London 
hamnar utanför EU.  
 
Även om skolan blev väldigt ansträngande ett tag så var det bara att kämpa på och inte ge upp, ta 
till sig av upplevelsen och försöka bli ett med det franska sättet. Det blev allt som allt en helt klart 
berikande livsupplevelse med många nya goda idéer i huvudet och bekantskaper i hjärtat, vackra 
visuella intryck på näthinnan och ett vackert språk i tungan. En del av det jag har skrivit kan 
verka negativt, men det otroliga med Paris är att allt på något konstigt sätt blir ett äventyr bara för 
att det händer i Paris! Det är en slags lugn intensitet som jag inte riktigt kan beskriva. 
 
Paris är en stor levande stad där små äventyr sker hela tiden! Jag var där bara en termin, men det 
var först efter någon månad som livet i Paris kändes normalt – den tiden det tog att ställa om 
huvudet från turist till vardag. Därför skulle jag helst rekommendera ett helt år om du är osäker.  
 
Bonne chance ! 
 

Om du har något du undrar över så kan du fråga mig på 
rydving@kth.se 

 
Dans l’espoir profond que vous vous sentez suffisamment 
informés de ce récit d’études, je vous prie de bien vouloir 

agréer, chère lecteurs, mes bien sincères salutations, 
 

Martin Rydving 


