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En väldigt amerikansk termin
Innan avresa
Redan innan jag sökte till arkitektprogrammet på KTH, hade jag kollat upp vilka möjligheter till
utlandsstudier som fanns. En stor dröm var att få åka till USA. Under de tre första åren av
arkitektprogrammet funderade jag mycket på om jag verkligen skulle åka och vart jag skulle söka mig.
Under ett sabbatsår mellan trean och fyran bestämde jag mig för att söka. Det fanns tre amerikanska
alternativ, och efter lite efterforskning bestämde jag mig för att söka till University of Illinois i UrbanaChampaign som mitt förstahandsval, eller som man också kan kalla staden: Chambana!
Förberedelserna började redan under julen, ett halvår innan jag skulle åka. Det var mycket arbete med
ansökningsprocessen, speciellt med min portfölj. I februari kom beskedet att jag var nominerad av
KTH, och min ansökan till UIUC började på riktigt. Ansökningen tog mer tid och energi än jag hade
räknat med. Den 4 maj fick jag besked från UIUC att jag blivit antagen! Det jobbigaste steget i
ansökningsprocessen var visumet till USA. Förbered dig ordentligt enligt instruktionerna från
ambassaden, och kom i god tid den dagen du blir kallad dit, och förbered dig på en lång kö.
Innan avresan gick jag på KTH:s seminarie om utbytet. Det var mycket värdefullt. Vi fick träffa en tjej
som då gick på UIUC, och fick möjlighet att fråga henne om allt vi undrade. Det var också kul att träffa
andra personer som också skulle till UIUC, fast från andra program på KTH. Vi startade en chatt på
Facebook, och på så sätt bokade jag samma flight från Arlanda till Chicago som två andra. Det var en
stor trygghet i stressen.
Ankomst
Vi kom till Chicago en fredag, tio dagar innan terminen skulle börja på riktigt. Från O’Hare, Chicagos
stora flygplats, hade skolan anordnat transferbussar som man kunde boka innan. Det var väldigt
smidigt och något som jag rekommenderar. Under den följande veckan gick vi från KTH på flera olika
mottagningar för internationella studenter. Något som är bra att veta att i begreppet internationella
studenter ingår alla som är på utbyte (mestadels från Europa) men också alla som har flyttat till USA
för att läsa hela sin universitetsutbildning där.
Den här tiden var jobbig för mig. Jag undrade vad jag gett mig in på och hur det skulle gå. Men
misströsta inte. Det blir bättre med tiden, och så fort kurserna har kommit igång så kommer terminen
rusa förbi.
Arkitektprogrammet hade under fredagen den första veckan en mottagning med studiopresentationer
och studioval. Som utbytesstudent blev mitt studioval prioriterat, och jag fick den stuido jag valt som
förstahandsalternativ.
Ekonomi
Att vara i och resa i USA är dyrt. Dyrare än man tror. Jag hade ansökt som flera privata stipendier för
att få reskassan att gå ihop, och jag fick ett. Jag rekommenderar verkligen att man letar reda på vilka
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stipendier man kan söka, eftersom de kan visa sig bidra med mycket pengar. Jag hade också sparat
ihop cirka 40 000 kr, som jag hade som reskassa under terminen. Förutom detta större stipendium
och sparpengar, tog jag merkostnadslån från CSN för utbytestermin, och fick dessutom stipendiet från
KTH på 3000 kr för en termin.
Jag reste ganska mycket, och mina pengar kom väl till pass. Något som är viktigt att tänka på, är också
att terminen är kortare i USA (terminens sista dag var 20 december), så CSN som betalas ut i
december uteblir. Det kan också ta tid att få dina poäng tillgodoräknade på KTH, vilket kan fördröja
vårens CSN ytterligare. Tänk på att ha ett sparkapital för den första tiden hemma igen.
Boende
Jag bodde ”off campus”, vilket betyder att jag bodde utanför studentområdet. Lägenhetskomplexet
heter Atrium Apartments, och var helt okej. Det var ganska gammalt och slitet, men med bra
hyresvärd. Att bo utanför studentområdet är billigare än att bo mer centralt. Jag kan rekommendera
att bo utanför studentområdet, men se till att det finns bussar i närheten. Kommer man en bit utanför
de mer centrala delarna kan det kännas obehagligt att gå ensam på kvällen, och bussar är en
nödvändighet. Linje 220/22 var väldigt bra och gick även på helgen!
Jag delade lägenhet med tre amerikanska tjejer. Vi hade alla varsitt rum och varsin toalett. Atrium
Apartments har också en inomhuspool och ett gym som alla kan använda. Jag har en kompis som
bodde på One South och som tyckte det var okej, och en annan kompis som bodde inne på campus. Att
bo på campus är en helt annan upplevelse, oftast har du då inget eget kök utan äter enligt en ”Meal
Plan”, som i en skolmatsal.
Universitetet och studierna
Att läsa arkitektur på UIUC är mycket likt arkitektur på KTH. Den stora skillnaden var dock att det
endast ingick ett projekt per termin på 6 amerikanska credits (12 svenska hp). Detta betydde att jag
läste betydligt mer teori. Teorikurserna som jag läste var ”Gender and Race in Contemporary
Architecture” och ” Environ, Arch and Global Health”. De var båda väldigt intressanta och jag
rekommenderar dem.
Precis som på KTH så sitter man i studios och har ett eget skrivbord. Studioläraren är i studion tre
gånger i veckan. Handledningar och kritik fungerar på liknande sätt som på KTH.
Något man ska tänka på är att närvaro är något som de amerikanska professorerna tar hårt på. Vill du
vara ledig är det bäst fråga om det skulle vara okej, och vad ni ska göra under det pass du kommer
missa. Oftast är lärarna förstående och vill att man ska utnyttja tiden till att resa.
Kurser
Studiokurs: Design: Behavior and Enviroment
Studion som jag valde hade i uppgift att göra ett Travelers Inn i ett världskultur- eller -naturarv
någonstans i världen. Jag jobbade med Yosemite National Park i sydvästra USA. Professorn som har
den här studio, Prof Warfield, är mycket kompetent. Han är gammal, och har gett den här studion och
under cirka 40 år. Många andra lärare och professorer på skolan har tagit hans studio när de var
studenter. Prof Warfield är mycket snäll och omtänksam, och var uppmuntrande under processen.
Seminariekurs: FAB: [architecture] IN THE AGE OF [digital] REPRODUCTION
Det här var en projektkurs i laserskärarteknik. Kursens mål var att göra en Popup-model som
laserskurits. Många kurstillfällen ställdes in för eget arbete, vilket fungerade bra för mig. Professor
Hemingway som har kursen kan uppfattas som väldigt barsk och otrevlig i början, men han är otroligt
bra, och väldigt sarkastisk. Om du inte blir iväg skrämd under första lektionstillfället så kämpa på, för
det blir bättre. Hans mål är att vi som studenter ska vara de bästa arkitekterna vi skulle kunna vara,
och att vi ska ”push the envelope” för arkitektbranschen.
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Teorikurs: Gender & Race in Contemporary Architecture
Det här är en viktig och bra kurs om både arkitektyrket och om byggd arkitektur som diskriminerar.
Kursen innehåller till en början väldigt mycket litteratur, men arbetsbördan lättar senare under
terminen. Professor Anthony som har kursen är väldigt trevlig, och tog med oss på flera studiebesök,
bland annat åkte vi till Chicago och gick på en NOMA Conference (National Ogranization of Minoirty
Architects), vilket var otroligt intressant.
Teorikurs: Environ, Arch and Global Health
Detta är en kurs som handlar mycket om evidensbaserad design. Kursen innehåller mycket läsning och
teori, men är mycket bra upplagd med inspirerande workshops. Jag tror att jag vid kursens slut hade
läst över 70 forskningsrapporter under terminen. Kursen avslutas med en egen rapportskrivning,
vilket var mycket lärorikt. Professorerna Dearborn och Bollo som har kursen är otroligt kompetenta.
Staden och landet
Urbana-Champaign är två ihopvuxna städer, som möts i studentområdet Campustown. De båda
städerna har dessutom varsitt eget centrum, Downtown Urbana och Downtown Champaign. Se till att
ta dig till dessa två knutpunkter för bättre restauranger och mer evenemang.
Jag och två kompisar spenderade mycket tid med att resa på helgerna. Vi hyrde zip-car och körde
bland annat till Milwaukee, Indianapolis, St Louis och Springfield Illinois. Det var väldigt roligt, och
värdefullt. Jag var också en längre weekend i New York och avslutade terminen med två veckors
semester i Florida. Jag rekommenderar att resa runt i USA, det är stort och det finns mycket att se. Se
dock till att stanna i landet, om du åker till ett tredje land kan det bli problem med ditt visum när du
vill komma in i USA igen.
Fritid och sociala aktiviteter
Förutom att resa till andra platser och städer så passade jag på att träna mycket. Som student ingår
träning på universitets två gym, vilket jag uppskattade jättemycket. I närheten av Atrium Apartments
fanns också ett mindre naturområde där man kunde promenera eller springa.
Vi passade också på att testa så många olika restauranger i Downtown Champaign som möjligt. Där
finns mycket god amerikansk mat! Om man istället åker till Downtown Urbana, rekommenderar jag
Courier Café, ett jättemysigt genuint ställe med bra mat och utmärkt service. Det finns även många
trevliga caféer, även om amerikanarna inte riktigt förstår vad ”fika” innebär.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Något som är viktigt är att skaffa ett amerikanskt mobilnummer. Detta är speciellt viktigt eftersom du
då får internet till din telefon och kan beställa Uber när du behöver åka någonstans. Visst finns det
bussar, men ofta räcker de inte till, eller så ska du hem från Wallmart med femton påsar med mat och
saker till ditt nya rum och behöver skjuts till dörren.
Om du funderar på att söka till UIUC för en utbytestermin så kan jag verkligen rekommendera det.
Speciellt om du är intresserad av en geniun amerikansk upplevelse, med hela college-känslan och allt.
Vet inte hur många hamburgare jag har ätit det här halvåret, och än har jag inte tröttnat…
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