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Ost, vin, lite skidor och massa franska 

Innan avresa 

När jag började på KTH, till och med innan jag sökte till KTH, så visste jag att det fanns stora 

möjligheter att åka på utbyte och att partneruniversiteten var många. Eftersom jag alltid har gillat 

språk och franskan i skolan så var jag ganska inställd på Frankrike eller Kanada. Ett år innan avfärd 

gick jag en termin franska på KTH och läste B1. Det kändes bra, men jag ville inte kastas in i att tvingas 

läsa bara kurser på franska. Paris kändes spännande, men jag tyckte Grenoble verkade som en 

jättemysig stad full av studenter. I slutändan verkade Grenoble INP kunna erbjuda störst möjlighet att 

läsa ingenjörskurser, som verkade intressanta för mig och min utbildning, på engelska. Dessutom 

insåg jag att det var väldigt nära till skidåkning i Alperna, och även till franska Rivieran och till Italien. 

Att hitta boende strulade lite för mig, men det löste sig till slut efter lite mailande. Eftersom Frankrike 

ligger inom Europa och är en del av EU så visste jag att Erasmusstipendiet fanns, och det var inte 

heller några konstigheter med visum eftersom detta inte behövdes.  

Ankomst 

Det var en fredag eftermiddag, tre dagar innan skolstart, som jag kom fram till Grenoble. Jag bodde i 

en delad lägenhet på tre personer där det bara bodde en tjej förutom mig när jag anlände. Elisa var 

fransyska och hon gav mig jättebra träning i franska från start, eftersom hon inte kunde engelska så 

bra. Språkträningen fortsatte när jag fick skriva på boendekontrakt på franska och ha bankmöte på 

franska. Jag var väldigt tacksam över hur jag mottogs på skolan av de franska studenterna de första 

dagarna, och hur de hade tålamod med min franska istället för att byta till engelska direkt. På 

universitetet fanns en mottagningskommitté som annonserade en massa evenemang på Facebook, och 

som ingenjörsstudent kunde jag delta i både deras och det tekniska universitetets evenemang för 

nyanlända utbytesstudenter. Här är en bild från en av pubrundorna som anordnades av 

mottagningskommittén. 

 



     

     

 

 

 

 2 (5) 
 

Ekonomi 

Innan resan så hade 70% av Erasmusstipendiet betalats ut, dessutom fick jag CSN-lån och -bidrag där 

jag tog ut merkostnadslån som gav ett par extra tusenlappar i månaden. Frankrike är ganska billigt när 

det gäller både mat och att gå ut och äta, ungefär Stockholmspriser för de dyraste ställena. Det gjorde 

att jag kunde leva sparsamt och åka på en del resor över helger och lov. I Frankrike finns ett 

boendebidrag som du kan få som student, även om du inte är från Frankrike. Det är en del strul och 

för många börjar det inte komma förrän flera månader in, men det gör så att månadshyran för boendet 

blir billigare. För mig som betalade runt 300 € från början blev det ungefär 80 € billigare varje månad. 

Studentboendet ville också att alla studenter skulle ha en hemförsäkring, och där fick jag stå på mig 

lite för att de skulle godkänna Kammarkollegiets försäkring som vi får gratis från KTH. Det gick bra till 

slut, och jag slapp köpa en extra hemförsäkring via banken. 

Boende 

Inför mitt bostadsletande kom det ett mail från skolan om Crous, som har studentbostäder i 

Frankrike, och jag gjorde precis som mailet sa och ansökte om bostad. En kompis till mig från KTH 

hade varit där under höstterminen och sa att jag skulle be om att få bo där hon bodde, i en delad 

lägenhet ungefär mitt emellan campus och stan. När jag fick mail från Crous att de hade fullt så fick jag 

panik, men jag mailade dem och min kompis mailade också och till slut fick jag bo där jag hade velat. 

Det boendet var väldigt fräscht, det ska tydligen inte vara lika bra standard på andra studentboenden, 

och det var trevligt att ha lite folk eftersom jag aldrig hade bott ensam förut. Jag hade eget sovrum 

(ganska stort) med handfat, och delade ett kök, toalett och duschrum. När jag först kom in i mitt 

sovrum så möttes jag av den fina utsikten över bergen och floden, ni kan se på bilden nedan. Jag bodde 

på åttonde våningen och hissen var ofta trasig, vilket var lite irriterande under skidsäsongen. 

När jag flyttade in bodde Elisa där som pluggade psykologi, och eftersom hon var fransyska kunde hon 

hjälpa mig med mycket i början. Efter ett tag flyttade en brasiliansk utbytesstudent in, Fernanda som 

pluggade juridik. Vi tre kom jättebra överens och hade det väldigt trevligt under den tid vi bodde 

tillsammans. I mars flyttade Elisa ut och då var det bara Fernanda och jag tills jag åkte hem i maj. 

Universitetet och studierna 

Grenoble är en universitetsstad och på ena sidan om stadskärnan ligger den tekniska högskolan 

Grenoble INP, där jag gick. På andra sidan om stadskärnan ligger campus och övriga 

universitetsområdet, där GINP även har viss undervisning. Mellan de två campusområdena var det 

cirka 40 minuter med spårvagnen inklusive byten, 30 minuter att cykla. GINP är stort och allting ser 
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väldigt nytt och fräscht ut, däremot har datasalarna mindre att erbjuda än KTH:s datasalar då inte ens 

Office-paketet finns på datorerna. Ett bra tips är alltså att ta med egen dator hit för studier.  

Det större campusområdet är som ett litet samhälle strax utanför staden. Här bedrevs undervisning för 

mig en dag i veckan, samt franskaundervisning en kväll i veckan. Här finns även ett större bibliotek 

där det kunde vara bra att sitta och plugga eller träffas för grupparbete. GINP har ett litet bibliotek, 

ungefär som ett skolbibliotek på grundskolan, och där fanns det alltid plats att sitta och plugga under 

håltimmar. 

En vanlig skoldag var lång, oftast från 8 till 17.30 för de som läser alla kurser. Som utbytesstudent läste 

jag inte alla kurser som de franska studenterna läste, och schemat blev därför lite luftigare för mig. De 

har inte akademisk kvart, men det är sällan som alla är i tid så att läraren kan börja i tid. Det kunde 

vara väldigt irriterande i början hur studenter i min klass viskade väldigt mycket under tiden att 

läraren pratade, inte alls som på KTH. Jag misstänkte att det kunde bero på att vissa i min klass hade 

problem att förstå engelskan, och helt enkelt inte förstod vad läraren sa. 

När jag kom till Grenoble så hade jag förstått det som att alla kurser jag skulle läsa var helt på 

engelska. Masterinriktningen jag läste skulle nämligen vara på engelska, dock så gällde det bara kurser 

specifika för den masterinriktningen. Kurser som var gemensamma med andra inriktningar på 

ingenjörsskolan var på franska. Detta var valbara kurser såsom ekonomi, entreprenörskap och juridik. 

Jag bestämde mig för att ta alla kurser jag hade tänkt ta från början trots att vissa var på franska och 

jag såg det som en ypperlig möjlighet för mig att träna språket ännu mer. I snitt fick jag i slutändan en 

franskalektion i veckan, två lektioner i ämnen som lärdes ut på franska och resten lästes på engelska. 

Studiemässigt liknade inte strukturen den på KTH med perioder och tentaperioder. Totalt läste jag 16 

kurser under terminen, och varje kurs var mellan 1–3 högskolepoäng vardera. Vissa kurser gick en 

månad följt av en tenta, andra gick två månader och hade inte tenta förrän i slutet av terminen. 

Nackdelen var att det ibland kändes lite ostrukturerat och jag hade lite svårt att fokusera på så många 

kurser samtidigt. Fördelen var att den inte var lika mycket plugg under själva terminen som det kan 

vara på KTH, de flesta inlämningar var frivilliga innan tentan och det var inte mycket plugg utanför 

föreläsningar och övningar (med anledning av de långa dagarna i skolan). Det gjorde att det fanns tid 

under terminen att åka iväg under helger och lov och vara lite ledig, vilket passade mycket bra för mig 

som var utbytesstudent och ville hitta på mycket saker. Senare när de flesta tentorna och 

inlämningarna kom i slutet så blev det jobbigare pluggmässigt, det varade ungefär de två sista 

veckorna. 

I Frankrike är det väldigt många helgdagar på våren, och på det första mötet för oss utbytesstudenter 

fick vi klart för oss att vi hade ett vinterlov, vårlov och påsklov på en vecka vardera. Dessutom hade vi 

många röda dagar då vi gick kortare veckor mot slutet, ungefär som i Sverige. 

Det var ingen student som tog med sig matlåda till skolan. Istället har de en cafeteria där en stor 

portion lunch kostar 3,40 € som vi betalade med studentkortet som laddas på med pengar. Det var 

väldigt praktiskt och skönt, och alla på ingenjörsskolan hade lunch ungefär samtidigt varje dag. 

Kurser 

Ett problem jag stötte på som bioteknikstudent var att vissa av kurserna innehöll ganska mycket fysik, 

något som jag inte läst så mycket av på KTH. Jag läste inriktningen Biomedical Engineering, och vissa 

delar av den kanske mer liknade medicinsk teknik på KTH. Inriktningen i sig hade ytterligare 

inriktningar, och det slutade med att jag mest tog kurser från nanodelen, så att det inte skulle krocka. 

Det blev bra till slut med en del biokurser, en numerisk analys-kurs, lite allmänna ingenjörskurser, 

franska, o.s.v. Hela kurslistan finns här nedanför. 
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För att slippa läsa kurser i exempelvis optik och ”particle-rays matter interaction”, la jag till några 

extra av de valbara kurserna som bara gavs på franska. För att kunna klara de kurser där språket blev 

en utmaning, var det en stor fördel att ha lite kontakt 

med läraren angående tentan/examinationen. Ibland 

var det okej att skriva svaren till tentan på engelska 

trots att frågorna var på franska, och 

utbytesstudenterna fick ofta ha med ordbok till 

tentan. 

Eftersom vissa av kurserna innehöll delvis saker som 

jag hade läst innan på KTH (i synnerhet cellbiologi- 

och fysiologikursen) så kände jag att jag verkligen 

fick ett utbyte genom att dela med mig av kunskap 

som jag redan hade och fick hjälp av de franska 

studenterna och lärarna med det som var lite nytt för 

mig (de delar som var kopplade mer till fysik och 

programmering). Samtidigt som jag spred mina 

engelskkunskaper i klassen fick jag hjälp med 

franskan, och jag känner att jag har utvecklats till att 

kunna förstå och kommunicera på ett helt nytt sätt 

än vad som tidigare var möjligt när det helt gått att 

förlita sig på engelskan. 

Staden och landet 

Det gick ganska fort att anpassa sig till landet och 

staden. Fransmännen har en lite annorlunda mentalitet som är svår att beskriva utan att ha varit där 

och upplevt den själv, men det var aldrig några större konstigheter eller kulturkrockar. Jag känner att 

jag har lärt mig att stå på mig lite och ta plats bland folk från andra kulturer. I Sverige upplever jag att 

vi ibland är ganska reserverade och accepterar det mesta och det kan vara en fördel att istället ta lite 

mer plats och vara mer krävande för att lösa vissa problem. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Den här terminen spenderade jag mer tid på att motionera än vad jag någonsin har gjort tidigare i mitt 

liv. Det var en fin stad att springa i, och jag som gillar löpning tränade inför maraton 3–4 ggr/vecka, 

tennis via universitetet en gång i veckan och skidåkning de flesta av helgerna. Självklart var 

skidåkningen en central del av livet i Grenoble – du ser folk med skidor på spårvagnen ofta, och 

närmsta skidsystemet ligger 30–40 minuter bort med buss. I början var det mycket med att installera 

sig och komma in i vanorna under helgerna, men när jag till slut en lördag kom ut i skidbacken så kom 

jag fram till att här ville jag spendera mycket tid.  

Jag hade inga egna skidor när jag kom till Grenoble, men bestämde mig för att köpa ett par då det 

skulle bli billigare och gå smidigare ifall jag skulle åka många helger. Det var inte alls svårt att få tag på 

all skidutrustning, leboncoin.fr är som franska Blocket och eftersom Grenoble är en skidstad så går det 

att få tag på mycket begagnat för en liten peng. För mig slutade det faktiskt med att jag fick skidor och 

stavar (i bra skick) gratis, för att en kille ville bli av med dem. Pjäxor köpte jag ett par i okej skick för 

15€, köpte en nästan ny jättebra skidhjälm för 30€, sedan köpte jag till ett nytt skidfodral till skidorna. 

Många andra utbytesstudenter kunde också enkelt köpa begagnad skidutrustning på uthyrningen. 

För skidåkningen köpte du som student ett säsongskort (30€) för att få studentrabatterna. Med det 

gick det att köpa liftkort i ett av de större systemen, Les Deux Alpes som låg ca. 1:40 h bort med buss 

(bussen kostade 9€ t/r), för 12,50€ på lördagar eller 17,50€ på söndagar. Ibland åkte vi på vardagar, 

när vi inte hade några lektioner. Det blev skidåkning nästan varje helg, under säsongen som sträcker 

sig ända till slutet av april. Det var enkelt att hitta andra som ville åka skidor, och ibland träffade vi 
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ännu fler vi kände på bussen till skidsystemet. Vi åkte oftast iväg en heldag, men åkte även på 

skidhelger arrangerade av mottagningen eller på egna skidresor på loven. 

Vid franska universitet är det obligatoriskt att ta 2 HP sport varje termin, dvs. 2 h/vecka. Jag gick på 

tennis, det var också många som tog simning eller skidåkning och det fanns mycket mer att välja på. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Utnyttja tiden väl genom att hoppa på typ alla aktiviteter/resor/events som erbjuds. Jag ångrade 

aldrig att jag åkte iväg på saker som anordnades av universitetet eller andra studenter, trots att jag 

kanske inte kände folk som åkte sedan innan. Det blev verkligen som roligast när jag kom utanför min 

comfort zone och testade saker som jag kanske inte tänkte att jag skulle göra från början. Ett exempel 

var när jag testade på snowboard för att en kompis föreslog det, nu kan jag åka ganska fort! Det var kul 

att se hur mycket energi som de franska studenterna la på aktiviteter som erbjöds för oss 

utbytesstudenter, som skidhelger och andra events. Även om studierna var mycket givande i Grenoble 

så var det bästa med utbytet alla upplevelser när jag passade på att resa runt med andra studenter som 

jag nyligen träffat och se nya platser, öva på språket, och få lära mig om kultur och historia för de 

platser som jag besökte. 


