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Ett läsår på NTNU 

Innan avresa 

Att jag hamnade på NTNU i Trondheim var nog delvis lite av en slump men samtidigt ett ganska 
självklart val. Jag visste redan tidigt att jag ville läsa en termin eller ett läsår av mina studier 
utomlands men kände också att jag kanske inte riktigt hade språkkunskaperna att åka någonstans där 
jag inte kunde ta mig fram på svenska eller engelska. Därav föll valet på Norge. Av universiteten i 
Norge var Trondheim självklart. Jag ville norrut, till fjäll och snö, dessutom tyckte jag Trondheim 
verkade väldigt kul med tanke på att det verkligen är en studentstad.  

Att flytta till Norge är väldigt enkelt, ingenting behöver egentligen ordnas innan, jag satt mig helt 
enkelt i bilen och åkte dit. 

Ankomst 

På NTNU har de internationella introduktionsveckor två veckor innan studiestart. Dessa veckor är 
superbra och jag rekommenderar alla att delta. Dels för att de innehåller massor bra info om skolan 
och staden men främst för att det är ett fantastiskt sätt att lära känna andra utbytesstudenter. Jag 
lärde känna ett stort gäng under denna period som jag fortfarande har kontakt med. Skolan anordnar 
utflykter, pinickar, tävlingar och annat för att man ska lära känna varandra och staden, det 
arrangerade är ganska lugnt och alltid alkoholfritt men det händer massa kul i staden och via andra 
föreningar under denna period så det blir en del fest också. 

NTNU har hur många olika föreningar och kårer som helst och under dessa introduktionsveckor så 
finns alla dessa på plats, allt från någon av de oändligt många idrottsföreningarna (du kan spela 
quidditch om du vill, så de är verkligen oändligt många) till dramagrupper eller UKA, 
arrangörsgruppen för NTNU’s stora studentfestival. Det finns helt enkelt något för alla, och om du vill 
arrangera dig i studentlivet är Trondheim definitivt rätt plats. 

NTNU erbjuder introduktionskurser i norska men om du inte har ett jättestort intresse av att lära dig 
det via skolan så behövs generellt inga norskakurser och svenska studenter behöver inte läsa dem. 

Ekonomi 

Norge är dyrare än Sverige och den fråga jag fått mest i relation till mitt utbyte är alltid ”var det inte 
jättedyrt att bo där?” men om jag ska vara ärlig så var det inte JÄTTEdyrt. Jämfört med Stockholm så 
låg det bara lite över det jag betalar för saker och ting här. Jag fick Erasmusstipendiet och valde sedan 
att även ta merkostnadslån och på det klarade jag mig fint varje månad. Skolan kostar för det mesta 
ingenting, men det är såklart lite kostnader för material och dylikt precis som här i Sverige. Jag läste 
en fotokurs som tog ut en avgift på 500 NOK men då stod de för all print och material. Vissa saker är 
betydligt dyrare medan vissa saker ligger på typ samma pris som här, så är man bara lite smart i vad 
man köper och hur man spenderar så är det inga problem att bo i Trondheim rent ekonomiskt. 

Jag skaffade inte norskt bankkonto, men skulle kanske rekommendera att göra det för dem som 
planerar att stanna ett helt läsår för jag la mycket pengar på överföringsavgifter mellan svenska och 
norska banker. Jag vet att det ibland kan vara lite struligt att skaffa bankkonto om man inte skriver sig 
i Norge men jag var i kontakt med Danske Bank och de kunde ordna både D-nummer (tillfälligt 
personnummer) och bankkonto till mig, jag blev bara lite lat och fixade inte klart det. 
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Boende 

Skolan har en ganska stor mängd studentbostäder, men som skandinavisk student har du låg prioritet 
för att få dessa. På hösten så är alla dessa rum oftast fulla men om du åker på vårterminen kan du nog 
få ett trots att du är svensk. De flesta av dessa lägenheter är som små minikollektiv/studentkorridorer 
där fyra studenter delar kök och badrum och har varsitt sovrum och jag tyckte de verkade 
supertrevliga när jag besökte dem. Det finns även flera privata studentbostadsföretag där du lätt kan få 
korridorsrum, de finns listade på NTNUs hemsida.  

Jag valde dock att ordna mitt boende på egen hand. Jag la upp en annons på hybel.no och finn.no 
(finn.no är Norges blocket och hybel.no är samma fast bara för lägenheter) och fick hur mycket 
respons som helst. Nästan alla som pluggar i Trondheim bor i kollektiv och många villor har 
lägenheter i källarplan så det finns massvis av rum om man bara letar lite.  

Jag hamnade tillslut i ett kollektiv med två norska tjejer, och vi fick tag i en tom lägenhet med 4 rok 
som vi sen hyrde tillsammans. Totalt kostade den 15 000 NOK i månaden exkl el och uppvärmning 
men inkl bredband och detta delade vi upp efter rumsstorlek. Jag skulle säga att jag kanske betalade 
5500 SEK i månaden för boende, lite mer under vintern, lite mindre på vår/höst med tanke på 
uppvärmningskostnad, men då bodde jag också väldigt fint på Møllenberg där det bor väldigt mycket 
studenter och vi hade ett stort vardagsrum och kök i en lägenhet på andra våningen (många rum ligger 
som sagt i källarlägenheter). Det finns både billigare och dyrare boende.  

Men jag skulle säga att du får räkna med att bo i kollektiv om det bara är du som åker för en egen 
lägenhet får du betala över 10 000 NOK i månaden för. Att bo med andra är dock något jag 
uppskattade väldigt mycket och verkligen skulle rekommendera. Mina roomies var två av mina bästa 
vänner under mitt utbyte och visade mig verkligen Trondheims studentliv på riktigt. 

Standarden är väldigt lik svensk standard, lägenheterna är generellt lite sämre isolerade än svenska 
men du kommer känna igen det mesta hemifrån. 

  
Många lägenheter i Trondheim ligger i mindre trähus, speciellt om du bor på Møllenberg som jag gjorde, det ligger ett 
stenkast från Solsiden där det finns shoppingcenter och massvis med barer/krogar. 

Universitetet och studierna 

NTNU är Norges största universitet och har skolor i tre städer. Trondheim är deras huvudcampus och 
de har ungefär samma profil som KTH, men har också en avdelning med mer humaniora ämnen och 
en handelshögskola. Det finns helt enkelt alla möjliga människor på campus. De är främst kända för 
sina utbildningar inom marin och arktisk forskning, där de är världsledande. 

Utbildningen i Norge är väldigt lik den svenska. Deras arkitekturprogram är uppdelat på samma sätt 
som vårat och de gör de tre första åren på norska och sen det mesta av mastern på engelska, även om 
de inte har allt på engelska som vi utan vissa studios är på norska och vissa tillvalskurser också. Jag 
läste dock kurser på både norska och engelska och det var inga problem för mig som svensk. Jag fick 
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dessutom skriva på svenska när jag hade tenta i den kurs jag läste på norska så det är inga problem 
med språket om du kan svenska. 

Arkitekturskolan på NTNU har ingen egen byggnad utan lokalerna är utspridda i Sentralbygg på 
Gløshaugen, som är det campus där jag hade all min undervisning och det största i Trondheim. De tre 
första årskurserna sitter mer samlade men masterstudenterna är väldigt utspridda och man ser inte 
jättemycket av varandra vilket jag tyckte var lite tråkigt.  

Som masterstudent läste jag 15 hp studiokurs och sedan två 7,5 hp tillvalskurser varje termin. Det vill 
säga lite mindre studioprojekt än på KTH. Dessa studiokurser var oftast bara ett projekt som höll på 
hela terminen. När det gäller tillvalskurserna är en obligatorisk med den studio du läser (dom kommer 
alltså som ett ”paket” och relaterar till varandra) och sen får du välja en helt fritt. Det kan vara bra att 
komma ihåg att de till skillnad från KTH har betyg (A-F) i nästan alla kurser. 

Kurser 

Studiokurserna på NTNU är lite mer straightforward än de på KTH, som ofta har lite mer breda teman 
som fokus medan NTNUs studiokruser heter saker som Housing och City planning. Jag lyckades dock 
läsa de två studiokurser som kanske var minst tydliga i sitt innehåll nämligen Metamorphosis under 
HT (den kursen har bytt namn nu men har kurskod AAR4540) och Making is Thinking (AAR4611) 
under VT.  

Jag hade en del trubbel med mitt kursval till höstterminen då jag dels inte fick någon av de 
studiokurser jag satt som alternativ (du listar dina topp 5 val) utan en jag inte alls var intresserad av 
och sen fick jag inte heller mitt val av tillvalskurs registrerat alls utan fick i efterhand fråga lärarna om 
det fanns någon kurs jag kunde hoppa in på. Rent generellt så är administrationen på Arkitekturskolan 
på NTNU lite rörig. Som tillvalskurser under HT så läste jag Metamorphosis Knowledge (Har bytt 
namn nu men har kurskod AAR4851) som hörde till studiokursen och Plan och byggeprosess 
(AAR4815) som var en teorikurs på norska och handlade om Norska PBL, vilket faktiskt var 
förvånansvärt lärorikt. I den kursen examinerades vi med både skriftlig uppsats i grupp och individuell 
salstenta, något nytt för mig. 

Nästan alla studiokurser åker på någon form av studieresa, allt från längre till kortare, vi var dels på 
platsbesök i södra Norge men också en vecka i Nederländerna/Belgien under hösten, vilket var väldigt 
roligt och lärorikt. Annars var just min studiokurs (Metamorphosis) under höstterminen rätt jobbig 
eftersom jag inte var särskilt intresserad av temat och så var läraren dessutom sjuk stora delar av 
terminen och jag skulle inte rekommendera den om du inte tycker fastighetsutveckling är superkul. 
Mitt tips är att försök få kurser du är intresserad av, om du blir tilldelad någon du inte sökt, prata med 
någon på administrationen för även om de kan vara struliga så är det inte omöjligt utan de brukar 
försöka hjälpa till. 

Under våren var det betydligt bättre. Jag läste Making is Thinking som jag verkligen kan 
rekommendera om den hålls och du är sugen på att läsa en studio som inte är särskilt traditionell, det 
är en ganska experimentell studio med fokus på gemensamt lärande, olika metoder, fullskala, 
kollaboration och att testa sig fram och vi hade väldigt kul under hela terminen. Vårt slutprojekt var en 
trappa som vi byggde till en teatergrupp och en stor utställning vi hade under ett event. Den 
tillhörande kursen till denna studio, Aesthetics, theory and practice in Architecture (AAR4909), var en 
väldigt trevlig seminariekurs med fokus på att skriva och läsa teori som relaterade bra till studion. Som 
tillvalskurs läste jag Architecture & Photography (BK4250), en väldigt kul och rätt enkel kurs om man 
gillar att fota, som dessutom låg helt och hållet innan själva terminen började, vilket var skönt då jag 
slapp läsa flera kurser samtidigt under resten av terminen. 
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Byggprojekt och screenprintworkshop i Making is Thinking studion 

Staden och landet 

Jag tyckte väldigt mycket om att bo i Trondheim. Det är en riktig studentstad, ungefär en fjärdedel av 
befolkningen är studenter och det märks. Det är en väldigt ung stad och det händer saker hela tiden. 
Dessutom är det en underbar plats att bo på om man som jag gillar fjällen. Jag kunde se norrsken från 
mitt sovrumsfönster och även om vintern var mörk och kall så var det värt det. Trondheim ligger 
otroligt vackert och om du gillar att vandra eller åka skidor har du oändliga möjligheter i närområdet. 
Det arrangeras också massor av konserter och andra event i staden så trots sin storlek och läge så 
känns Trondheim väldigt levande. 

Som svensk var kulturkrocken ganska måttlig, Norge och Sverige är väldigt lika, men det finns 
skillnader du snabbt kommer märka av. Det som jag märkte tydligast och som kanske känns av mest i 
det dagliga livet är deras konstiga relation till mat, lunch i synnerhet. Norrmän äter mackor 3 av 4 
måltider per dag och detta märks tydligt i skolan där mikrovågsugnar inte är något som finns i 
mängder. Jag blev under mitt år där alltså väldigt bra på att laga mat som fungerade bra kall.  

Något jag gillade med att vara svensk utbytesstudent i Norge var att det var väldigt lätt för mig att få 
det bästa av båda världar, jag umgicks väldigt mycket med norrmän via mina roomies och fick en 
väldigt bra insyn i livet som student i Trondheim, men jag hade också ett stort gäng utbytesstudenter 
som jag umgicks med så jag fick den delen av upplevelsen också. 

  

Fritid och sociala aktiviteter 

I Trondheim finns ALLA fritidsaktiviteter du kan tänka dig. Skolan har en enorm idrottsklubb med 
massor av underklubbar som håller på med alla sporter som finns i stort sätt. All typ av skidor och 
friluftsliv är självklart jättestort och NTNU äger en mängd ”koier” runt om Trøndelag som studenter 
kan hyra billigt och sedan vandra till och övernatta i, något jag verkligen rekommenderar. Jag 
spenderade också jättemycket tid i Åre då min familj har hus där och det bara är 2 timmar från 
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Trondheim med tåg, som dessutom går på helt perfekta tider om man bara vill vara borta under 
helgen. 

   
På tur till en av koiene. 

Varannan höst arrangeras UKA som är en jättestor festival helt arrangerad av studenter. Under dessa 
veckor spelar stora internationella artister, det är events, fester, föreläsningar och happenings och jag 
skulle verkligen rekommendera att kolla upp om det är UKA-år under ditt utbyte! Dessutom finns 
Studentersamfundet som är Trondheims stora student-uteställe. De har flera olika dansgolv men också 
en restaurang och ett café och det händer nästan alltid något där, allt från debatter till konserter. Jag 
skulle rekommendera att försöka lära känna någon som engagerar sig inom studentlivet på NTNU 
eller inom UKA för de har också tillgång till samfundets ”hemliga barer”, de så kallade hyblene, som 
öppnar när samfundet stänger och är en upplevelse i sig om du kan ta dig in.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Generellt skulle jag rekommendera alla att åka på utbyte, det är så oerhört utvecklande och jag lärde 
mig så mycket om mig själv som person. Mitt år där gick super fort och även om jag verkligen kände 
mig redo att flytta hem igen när jag väl var klar så ångrar jag det inte en sekund. 

Om du tror att du skulle trivas norrut och gillar friluftsliv men också vill ha ett rikt studentliv så skulle 
jag verkligen rekommendera Trondheim. Stadens styrka är verkligen sitt läge och studenterna där 
snarare än skolan i sig, den är rätt lik KTH. Men att få vara i Norge med fjället och fjorden runt hörnet 
och ändå bo i en livfull stad där det alltid händer något gjorde verkligen mitt utbyte värt det för mig! 

   


