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 Ett år av mycket frihet, möjligheter och eget ansvar 

Innan avresa 

Jag sökte till BAS efter att ha läst på om skolan och deras pedagogik och dessutom pratat med andra 
studenter som varit där och nästan uteslutande hade positiva erfarenheter. När jag började studera 
arkitektur så såg jag framför mig att jag skulle välja ett utbyte för att lära mig ett nytt språk och 
upptäcka en ny kultur, men när det väl var dags att söka utbyte så var det mycket viktigare att själva 
skolan gav mig det jag ville ha snarare än allt runtomkring. Jag var också väldigt intresserad av att 
hitta en skola som inte var så hierarkis som jag förstått att många skolor i södra Europa kan vara och 
där tycker jag verkligen att jag hittade rätt.  

Fördelen med att göra utbyte hit är att i princip inga förberedelser behövs, man har språket gratis 
redan och inga visum eller liknande behövs. Både KTH och BAS var otroligt bra på att kommunicera ut 
till mig exakt vilka papper jag behövde fixa, vilka kurser jag kunde välja osv så det var verkligen super 
smidigt att genomföra detta utbyte. Dessutom så är det en skola som reser mycket utomlands och ofta 
i långa perioder, hälften av studenterna på Master-nivå är utbytesstudenter så man får på det sättet 
ändå uppleva och lära sig mycket om andra kulturer trots att man bara är i Norge på utbyte.  

Ankomst 

Jag var på plats några dagar innan skolan började för att lära känna staden lite och hinna flytta in i 
lägenheten. Första skoldagen är en festdag där de som tar examens firas ut och de nya eleverna både 
på kandidat och mastersnivå firas in så det var en väldigt fin start på skolåret. Skolan har någon form 
av studentorganisation men den hade jag inte så mycket med att göra, man kommer ändå snabbt in i 
att lära känna alla sina klasskamrater och det arrangeras massa sociala grejer på folks egna initiativ. Vi 
hade internationella filmkvällar på hösten och på våren när det blev varmare började vi ha grillkvällar 
ute vid kajen där det dessutom går att bada! Då och då arrangeras lite större fester och ibland 
spontanfester på skolan eftersom alla har tillgång till skolans lokaler dygnet runt så används den också 
mycket som ett extra vardagsrum, på ett väldigt härligt sätt. 

Ekonomi 

Norge är absolut ett dyrare land, och hyran var väl det som för mig var den största utgiften. Men där 
tror jag man kan hitta billigare lösningar igenom att bo i studentkorridor eller kollektiv. I övrigt finns 
det massa bra och gratis aktiviteter i stan och genom skolan har man gratis inträde på alla 
konstmuseer och andra bra studentrabatter. I övrigt är det ju alltid en större studieresa per termin 
som kan kosta en del men där går det ju att söka merkostnadslån från CSN om det blir knapert. Flera i 
min klass började dessutom jobba extra på olika arkitektkontor under studietiden. 

Boende 
Vad gäller boende så är alternativen många, det enklaste och billigaste är att bo i studentkorridor, 
vilket dessutom är något man som utbytesstudent är garanterad att få en plats på. Då min partner 
flyttade med mig för att praktisera på ett kontor i Bergen så valde vi att hitta en lägenhet på egen hand 
istället, vilket visade sig vara ganska enkelt om än ganska dyrt. Det finns också väldigt många kollektiv 
där man kan hyra rum i om man vill komma undan lite billigare. Bergen är inte så stort och har ett 
väldigt bra kollektivnät med bussar så det finns massor som ligger nära både centrum och skolan. 
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Universitetet och studierna 

BAS är en väldigt speciell skola, som jag upplever sticker ut från många andra arkitektskolor. Den är 
liten, 150 elever totalt och på mastersnivå är det mycket utbytesstudenter från hela världen. Eftersom 
skolan är så liten kommer man snabbt in i skolan och lär känna folk, inte bara från sin egen årskurs 
utan från alla år. På skolan pratar man mycket om att de ser den mer som ett arkitektkollektiv snarare 
än en skola, vilket jag tycker märks på många sätt. Dels att man får ta mycket ansvar själv vad gäller 
lokaler, upplägg på utbildning och handledning och det positiva är att man då har möjligheten att 
påverka väldigt mycket, även om man som jag bara är där ett år på utbyte. Uttagningsprocessen till 
skolan sker bara genom intervjuer och motivationsbrev och de strävar alltid efter en bred variation i 
varje årskurs just för att de vill att alla ska ta vara på att verkligen lära sig av varandra. Skolan har en 
stark tradition av att bygga och testa mycket i skala 1-1, och under olika masterkurser har bland annat 
köket och biblioteket byggts av elever. Det är en skola som fokuserar mycket på att bygga modeller, 
göra prototyper, testa olika material osv och överallt i skolan ligger högar av gratis material så som trä, 
tegel, lecablock, kartong, gummi, glas, färger osv som man kan använda till detta. Under mitt år här la 
jag väldigt lite pengar på material eftersom det just finns så mycket överallt i skolan redan. Men utöver 
det så uppmuntras man också att testa många olika medium, vi hade bland annat en kortkurs i att göra 
podcast och det finns väldigt sällan inlämningskrav på något specifik ritning eller skala, så där är man 
alltid väldigt fri i att t.ex. bara jobba med video eller bara bygga en enda modell som visar allt etc. 

Det är dessutom en skola som har en väldigt bra och stark förankring i samhället, man samarbetar 
med lokala aktörer och universitet, har en god kontakt med stadsarkitekten och ser alltid till att 
försöka visa upp skolprojekt i tidningen eller i olika utställningslokaler runt om i Bergen. Skolan 
passar nog väldigt många också för att de har en sån öppen attityd kring hur man kan jobba med 
arkitektur, så oavsett om man är väldigt intresserad av att jobba väldigt politiskt, pragmatiskt eller 
väldigt konstnärligt så blir man uppmuntrad och kan hitta sin plats. Dessutom så har de ett väldigt 
tydligt fokus på att alltid lägga mycket tid på analys och research, i alla kurser jag har tagit  

Minus är kanske att det inte finns någon datasal, ingen plotter, ingen laserskärare osv. Alltså väldigt 
lite fokus på just digitala tekniker. Laserskärare var på gång under mitt år där då några elever tagit 
initiativ till att bygga en egen laserskärare. Dessutom kan det emellanåt vara frustrerande att så 
mycket ansvar ligger på eleverna att ordna kring upplägg, kritiktillfällen och att man måste vara 
ganska aktiv kring att styra upp sin egen utbildning. Ibland kan det ju också bli ganska rörigt när allt 
är tillåtet och skolan är i ständig förändring och nästan upplevs som en konstant byggarbetsplats, men 
generellt skulle jag säga att det som en helhet bara är en positivt upplevelse där man verkligen känner 
att man som elev äger skolan, eller åtminstone har väldigt mycket makt i att få använda lokaler som 
man vill och att man alltid blir lyssnad på av lärare och rektorn. 

Kurser 
Varje termin väljer man mellan cirka 3 studios, och i dessa ingår alla poäng så man väljer inte några 
andra kurser utöver studion. De tre studios jag valde mellan på hösten var alla väldigt olika. En åkte 
till Taiwan och var där en månad för att mappa och ha workshops, och jobbade sedan både i 
stadsplane-skala och mer in zoomat med olika tillägg på den plats de besökt i Taiwan. En studio var 
mer kanske som en klassisk arkitekturstudio där man jobbade med rum för lärande i Bergen och 
mycket fokus låg på processen, att lära sig en metod kring att rita igenom ett byggbart projekt. Den 
studion jag gick hette Unproductive Landscapes och handlade främst om hur människan påverkar 
landskap på olika sätt genom industrier, bostadsbyggande, lantbruk osv och vad som händer när 
tiderna förändras. Vi besökte gruvor och stora industriområden och kontorsparker som börjar stå 
tomma pga. oljekrisen. Första delen av den här kursen jobbade vi i grupp och analyserade och gjorde 
research på varsitt tema, och sedan skulle man formulera ett projekt som svarade på denna research. 

På våren gick jag en studio som hette Urban and Rural Homes, där vi jobbade med kollektivhus i 
väldigt många olika skalor och man fick själv välja att placera sitt projekt i en stadsmiljö eller ute på 
landsbygden. Tanken med denna kurs var att dessutom fokusera lite extra på trä och hinna gå in i 
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detalj och hitta det intima i bostadsbyggandet. Här hade vi också en gedigen research-period då vi 
tittade på äldre bostadstypologier, äldre kollektivhus, problem med modern bostadsbyggande osv. 
Dessutom gjorde vi en studieresa till Schweiz och Österrike.  

Staden och landet 

Staden är ganska liten men har ändå ett rikt kulturliv med konstmuseer, konserter, alternativa 
biografer och festivaler av olika slag. Dessutom ligger Bergen otroligt vackert omgiven av massa fjäll 
och hav, så är man intresserad av att vara utomhus finns det i princip oändligt med möjligheter för att 
åka skidor, gå på tur och bada i fjällsjöar och i havet.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Mycket tid blev såklart spenderad på skolan, och då inte bara på skolarbete. Vi hade middagar, fester, 
filmkvällar och annat där eftersom det är ganska dyrt att gå ut och äta och dricka öl och då blev skolan 
den perfekta samlingsplatsen för att de flesta bodde ganska smått i övrigt. Många av mina kompisar i 
skolan var intresserade av att gå på tur och vara ute i naturen så det blev naturligt att vi gjorde det en 
hel del när vädret var fint. Dessutom var många utbytesstudenter väldigt intresserade av att resa runt i 
Norge och se andra delar så vi var också iväg på olika stughelger och åkte skidor osv. Annars blev det 
en del kvällar bara nere på stan på den alternativa (och mycket billigare) biografen, på konstmuseer 
eller häng hos grannen. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag är jättenöjd med mitt år och tycker verkligen att BAS kompletterar mina studier på KTH på ett 
jättebra sätt. Jag tror aldrig jag varit så engagerad i mina egna studier och i skolan tidigare, och känner 
också att jag så snabbt förankrade mig i staden och i skolan. Det har såklart varit jobbigt emellanåt och 
det går inte sticka under stolen med att det regnar en hel del här men det vänjer man sig vid och det 
otroligt vackra landskap man får är liksom värt det. Sen tror jag säkert att ett år på BAS kan variera 
ganska mycket beroende på vilken typ av kurs man hamnar på, alla är väldigt olika och olika lärare har 
såklart väldigt olika upplägg och idéer om hur utbildningen ska bedrivas. Har ni några frågor om 
skolan, staden, boende eller vad som helst så tveka inte att skicka iväg ett mail! 

 


