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Ett år av utmaningar och upplevelser 

Varför Frankrike och INSA Lyon? 

Frankrike och det franska språket har alltid tilltalat mig. Jag har varit i landet flera gånger och läst franska både i 

grundskolan och på gymnasiet. Att göra ett utbytesår i Frankrike var därför en självklarhet. Mitt främsta syfte 

med utbytet var att förbättra mina språkkunskaper och jag valde därför att vara borta i ett helt år. Utöver det ville 

jag spendera en längre tid i landet och uppleva det franska vardagslivet samt träffa nya människor. 

   Att det blev INSA Lyon var dock ingen självklarhet. Jag ville inledningsvis att kurserna skulle hållas på 

engelska men hittade inget universitet som erbjöd engelska kurser som passade min master i Sverige. Därför blev 

det till sist INSA Lyon där kurserna generellt hölls på franska men där vissa möjligheter till engelska i 

undervisningen erbjöds. 

   Ett krav för att man skulle bli antagen till INSA var att man skulle inneha B1-nivån i franska. Därför gick jag 

en franskakurs på KTH under vårterminen innan mitt utbyte. 

Intensivkurs i franska och faddrar 

Om man väljer att studera vid INSA Lyon rekommenderar jag starkt att man går den tre veckor långa 

intensivkursen i franska som erbjuds av INSA innan studiestarten. Den är ett bra tillfälle till att fräscha upp sin 

franska och jag hade själv mycket nytta av den när jag senare påbörjade mina studier vid INSA. 

   Under sommarkursen träffade man många andra utbytesstudenter som var de man var med under resten av 

utbytet. Man kan säga att sommarkursen är INSA:s motsvarighet till KTH:s mottagning. Utöver 

franskalektionerna anordnades mindre utflykter av skolan för att lära känna Lyon och dess invånare. Aktiviteter 

arrangerades av studenter vid INSA för att snabbare integreras in i skolan. 

   Kursen var gratis om man var där i ett helt år men kostade runt 680 EURO om man bara stannade en termin. 

Dock fick man räkna med att betala en slant för mat och vissa aktiviteter. Jag valde att bara äta lunch vid skolan, 

inte frukost och middag, och fick betala runt 190 EURO. 

   En annan fördel värd att notera med den här intensivkursen, som i alla fall gällde under mitt år, var att 

upphämtning vid flygplats eller tågstation erbjöds. Så var inte fallet om man anlände direkt innan studiestart. 

   Förutom intensivkursen erbjöd mitt departement Science et Génie des Matériaux (SGM) en fadder för varje 

utbytesstudent som skulle fungera som stöd speciellt i början av studiestarten, till exempel svara på frågor eller 

hjälpa till med eventuella problem som kunde uppstå. I mitt fall var det en tjej som gick femte året och som året 

innan hade gjort ett utbyte vid KTH. 

Ekonomi och CAF 

Utöver CSN-bidrag fick jag ett stipendium från en fristående stiftelse. Jag uppmuntrar verkligen till att ta sig 

tiden till att skicka in en stipendieansökan. Om man väl gör det är, enligt min erfarenhet, sannolikheten ganska 

hög att man får stipendiet då många väljer att inte ansöka. Det finns dessutom stipendier riktade till personer som 

ska resa till just Frankrike eller ett fransktalande land. Så min uppmaning till er som ska åka till Frankrike på 

utbyte är: sök stipendium! 

   Ett annat bra spartips är att söka franskt bostadsbidrag hos CAF. Fastän ansökningsprocessen är tidskrävande 

och inte helt problemfri (känt även hos fransmän!) är det i slutänden värt mödan då man får ansenligt med 

bidrag. Bra att veta är att bidraget är retroaktivt och om man ansöker om det till exempel i september får man 

bidrag från och med månaden efter så i detta fall oktober. För att kunna ansöka om CAF måste man öppna ett 

franskt bankkonto. Jag gjorde det hos Société Générale. 

   Vad gäller obligatoriska avgifter krävde INSA en avgift på 38,1 EURO som betalde för studentkortet samt en 

nationell avgift (vet ej vad). Kåravgift var däremot frivilligt men den gav vissa förmåner bl.a. tillgång till 

kopieringsmaskin. Kurslitteratur kostar inte vid INSA.  
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Boende 

Som utbytesstudent vid INSA Lyon blev man garanterad en bostad på skolans campus, La Doua. Man kan välja 

att bo själv eller med andra och hur stor lägenheten ska vara. Själv valde jag att söka bostad på egen hand. 

Eftersom mitt utbyte varade i ett år ville jag ha en bra standard på lägenheten. Bostäderna på campus är ganska 

enkla och spartanska men räcker gott och väl om man bara ska stanna en termin. 

   Jag bodde på ett studentboende som heter Gestetud Campus Parc som låg ca 5 minuter från skolan och 10 

minuter från bank och mataffär. Allt var mycket nära och man var inne i centrala Lyon på 20 minuter. Jag är 

jättenöjd med boendet och rekommenderar det verkligen. Det är fräscht med flera olika storlekar på lägenhet att 

välja emellan.  Hyresvärden var även tillmötesgående och hjälpsam. Dock var det dyrare än att bo på campus. 

Jag betalade 555 EURO/månad exklusive el och vatten för 19 kvm och en liten balkong.  

   Mitt råd till personer som vill söka studentboende själv är att ta kontakt med boenden (”residences”) direkt och 

inte via en agentur som erbjuder lägenheter från flera olika boenden. Det bästa är om hemsidan för boendet har 

en mail-adress till en specifik person, exempelvis hyresvärden. Det finns många studentboenden i Lyon och ett 

annat exempel är CROUS som erbjuder subventionerade lägenheter. 

INSA Lyon och studierna 

INSA Lyon är en så kallad Grand École och är uppdelad i olika avdelningar (”departements”). Jag som läser 

Teknisk kemi med masterinriktning Makromolekylära material vid KTH var inskriven på avdelningen Science et 

Génie des Matériaux (SGM). 

   Jämfört med KTH så var kurserna här mycket mindre och de hölls, som nämnts tidigare, på franska. Dagarna 

var även längre, från 8 till 18 inklusive en lunch på två timmar. Officiellt var det obligatorisk närvaro men enligt 

min erfarenhet berodde det mycket på läraren. Vissa lärare tog närvaro hela tiden medan andra endast tog 

närvaro i början av terminen. En annan skillnad mellan INSA och KTH var att alla kurser under en termin lästes 

parallellt och avslutades generellt med ett slutprov vid slutet av terminen. Vissa kurser kunde även ha mindre 

prov under terminen. Alla slutproven låg centrerade på en vecka och varje årskurs hade sin egen vecka. 

   Som nämndes tidigare kostade inte kurslitterturen något då det var powerpoint-slidesen och ens anteckningar 

som man utgick ifrån. Det räckte ofta för att klara kursen men jag saknade att ha en riktig bok att läsa i ibland då 

powerpoint-slidesen stundtals kunde vara fattiga på information. Om en bok krävdes eller önskades gick det att 

låna den på INSA:s moderna bibliotek. 

   På min avdelning, SGM, behövde majoriteten av kurserna vara från den avdelningen och det gick bra att välja 

kurser från alla tre åren. Max 2 kurser var möjligt att ta från en annan avdelning vid INSA. SGM hade även ett 

samarbete med det engelska masterprogrammet Nanoscale engineering (NSE) där man också kunde välja kurser 

ifrån. Utöver dessa två kurser kunde man välja humanistiska kurser såsom språk. 

   Personligen hade jag en del krångel med att hitta intressanta kurser som även passade bra in på min 

masterutbildning vid KTH. Kurserna vid SGM omfattade material i allmänhet; polymermaterial, metaller, 

halvmetaller, kompositmaterial, keramiker, mekanik, ytkemi, matematik etc. medan jag framförallt ville läsa 

kurser med inriktning på polymermaterial. Därför hade jag det svårt att få ihop tillräckligt många högskolepoäng. 

I slutändan läste jag kurser från de andra materialklasserna också och fick ta en del kurser som egentligen inte 

intresserade mig så mycket bara för att få ihop poäng. Jag tog kurser från alla tre årskurserna och även någon 

kurs från NSE samt franskaspråkkurser (FLE). I och med att jag inte kunde följa enbart en årskurs hade jag även 

problem med schemakrockar. Om man kan rekommenderar jag att man följer en årskurs för det blir mycket 

lättare med kurserna och man kommer in bättre i klassen. Jag använde i princip bara rekommenderade och 

valfria poäng från KTH. 

   Nu efter utbytet ångrar jag inte att jag läste kurser inom de andra materialklasserna då jag tycker att jag har fått 

en bredare kunskap över flera olika material vilket bara kommer att vara till fördel i framtiden. 

   Kurserna bestod av föreläsningar och övningar. De var som sagt på franska men på SGM delades klassen in i 

tre grupper under labbar och övningar där ena gruppen hade sin undervisning på engelska. Labbkurserna tycker 

jag var enklare vid INSA då man inte behövde förbereda så mycket inför labben som på KTH. Sen skrev man en 

relativt enkel labbrapport efter varje labb och avslutade kursen med ett prov i slutet av terminen. Proven vid 

INSA var maximalt 3 timmar långa. De bestod ofta av många lite enklare frågor jämfört med KTH är det är färre 

men mer komplexa frågor där man måste sitta och fundera ett tag.  
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Vad jag upplevde var bättre med INSA än med KTH var hur kurserna smälte samman på ett bättre sätt. Vid KTH 

känns kurserna ganska uppdelade medan vid INSA åker de in mer i varandra och man använder ofta kunskaper 

från gamla kurser i de nya. 

Lyon, Frankrikes näst största stad 

   INSA ligger i Villeurbanne som är en ganska intetsägande förort till Lyon. Lyon är däremot en vacker stad 

fylld med historia från romartiden och renässansen. Genom staden passerar även floderna Rhône och Saône. Den 

har mycket att erbjuda, allt ifrån vackra byggnader och vyer, muséer och många mysiga kvarter, bland annat 

Gamla stan (centrala Lyon), Croix-Rousse och Part-Dieu som har ett stort shoppingcenter.  

   Det går enkelt att förflytta sig i staden med hjälp av Lyons kollektivtrafik (TCL). Det tar till exempel ca 15 

minuter att ta sig in till centrala Lyon. Som student betalar man 30 EURO per månad och har då tillgång till 

tram, buss, funiculaire och tunnelbanesystemet. Sen kan man med Rhônexpress ta sig till Saint Exypéry 

flygplats. Ett annat populärt färdsätt som används flitigt av invånarna är deras cykelsystem Velov’ där 

cykelstationer är strategiskt utsatta och tätt belägna (genomsnitt 300 m mellan varje station). Jag har för mig att 

ett årskort kostar ca 12 EURO och det är då gratis de första 30 minutrarna för att sedan börja lägga på avgifter. 

   Lyon är framförallt känt som Frankrikes gastronomiska huvudstad med flera Michelin-restauranger. 

”Bouchon” är också namnet på vanliga restauranger i Lyon som serverar mat typisk för Lyon. Genomsnittspriset 

för om man äter ute på en restaurang är runt 35 EURO. Även maten i mataffärerna är lite dyrare än i Sverige. 

Därför rekommenderar jag att handla på deras marknader där priset är betydligt lägre och allt som säljs är 

närproducerat från lokala bönder. Andra saker staden är känt för är deras silkestillverkning och att det var här 

som bröderna Lumière utvecklade rörlig bild. 

   Om man väljer att åka på utbyte i Lyon får man verkligen inte missa det årliga eventet Fête des Lumières som 

sker runt den 8:e december och håller på i tre dagar. Då kommer hela Lyon till liv med häftiga ljusanimationer 

som arrangeras tillsammans med musik. Det var en mycket minnesvärd upplevelse och det är gratis! 

   När jag inte pluggade spenderade jag ofta min tid i Lyons största park, Parc de la Tête d’Or. Det är utan tvekan 

den vackraste parken jag har sett. Den är också mycket rogivande dit alla invånare drar sig efter en långa dag och 

under helgen. Där kan man fiska och åka trampbåt i den stora sjön, gå till det öppna zoot som har gratis inträde, 

ha picknick under ett träd eller bara chilla på en gräsplätt. Jag, precis som många andra, brukade också jogga i 

parken. Ett perfekt ställe att ladda batterierna på helt enkelt. 

   INSA är ett sportinriktat universitet. Därför erbjuds många sportmöjligheter med bland annat tillgång till en 

simbassäng och tennisbanor. Då Lyon ligger hyfsat nära Alperna arrangeras varje helg under vintern skidresor 

till olika ställen i Alperna. Jag har för mig att det kunde kosta kring 40 EURO och då ingick skidresa och liftkort. 

Sedan arrangerades även fester och pub-kvällar på campus. 

Franska 

Mitt främsta mål med hela utbytet var att höja min franska till en helt ny nivå och det tycker jag verkligen att jag 

har gjort. INSA Lyon har verkligen gett mig den möjligheten och stödet till att faktiskt uppnå mitt mål. Först 

hade vi sommarkursen som gav en riktig skjuts i början på utbytet. Därefter tog jag franskakurser för utländska 

studenter som gick under året, en varje termin (FLE), för att kontinuerligt utsätta mig för språket både i tal och i 

skrift. Slutligen var i princip alla kurser på franska vilket gör att man lär sig många fackuttryck på franska. Såhär 

i efterhand ångrar jag inte att kurserna inte var på engelska! 

   Något som inte jag utnyttjade men som också fanns var Tandemkursen där man en gång i veckan träffades och 

pratade franska och engelska där ca hälften av personerna är fransktalande och andra hälften engelsktalande. 

Man får högskolepoäng för det. 

   Men bäst av allt var att man ständigt var omringad av språket i vardagslivet; när man gick och handlade, när 

man gick till banken, när man gick till CAF och när man gick till parken. 

Några sista rekommendationer och reflektioner 

En kulturchock jag noterade under min vistelse i Lyon är att i Frankrike är man inte lika flitiga och effektiva 

användare av mejl och hantering av officiella ärenden över nätet som i Sverige. Oftast går det smidigare att lösa 

problem eller ärenden genom att fysiskt boka ett möte och prata med ansvarig person direkt. Ett exempel på det 

är CAF. Det gick mycket smidigare att gå till deras huvudkontor och posta dokument än att skicka dem via deras 

hemsida. 
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En sista grej som jag önskade att någon berättade för mig innan jag skulle på utbyte är att man lägger ner mer tid 

på administrativa saker än att faktiskt plugga. Det har även andra utbytesstudenter som jag träffade vid INSA 

Lyon sagt, vilket är lite tråkigt. Detta bör dock inte gälla utbyten i andra länder än Frankrike. Det som däremot 

väger upp är hur man lär sig att hantera problem själv, alla människor man träffar samt att det är ett perfekt sätt 

för att höja sina språknivåer till en helt annan nivå! 


