
  
   
  
  
  
  
  
  
  

ILLINOIS TECH I CHICAGO 

Innan avresa 
Jag hade drömmar om att studera utomlands för att jag ville var med om ett äventyr och utmana mig 
själv. Jag ville även se en annan kultur, utöka mina språkkunskaper och träffa nya människor.  

Jag har alltid fascinerats av USA och har länge varit sugen på att vistas där en längre tid. Jag tänkte 
även att det var bra att det är ett engelskspråkigt land, både för det sociala men också för att det skulle 
underlätta studierna. Universitetet Illinois Tech valde jag för att jag har hört mycket bra om det, bland 
annat att det är bland de topp tre bästa arkitekturutbildningarna i USA. Dessutom har bland andra 
Mies van der Rohe  varit med och grundat arkitekturskolan och ritat IIT:s campus. Mies van der Rohe 
är en av mina favoritarkitekter och många av hans filosofier finns kvar i utbildningsplanen.   

Jag hade också alltid drömt om att bo i en storstad och IIT campus ligger bara 4 km från Chicagos 
stadskärna. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig under förberedelserna, jag har inte gjort något 
liknande tidigare och jag var både förväntansfull och väldigt nervös innan jag kom iväg, men det 
kändes fantastiskt kul när jag väl kom fram!  

De förberedelser jag behövde göra innan jag åkte var att jag skaffa ett visum och se till att jag hade alla 
obligatoriska vaccinationer samt ett TB blodtest. Jag vill rekommendera att titta noga på den 
information som finns på skolans hemsida för det är en hel del krav som ska vara uppfyllda, bland 
annat att dokumenten om vaccinationer måste vara underskrivna av legitimerad läkare. Jag behövde 
inte genomgå något språktest eftersom man som student från Sverige är undantagna språkkraven då 
vi anses vara så bra på engelska. Det kan vara bra att dubbelkolla denna information ifall de gjort 
ändringar. 
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Ankomst 

Jag hade ordnat med boende på egen hand så jag behövde inte anpassa mig till skolans inflyttning. Jag 
var på plats i Chicago endast en dag innan introduktionsdagarna började. Jag skulle dock 
rekommendera att vara på plats några dagar tidigare för att hinna installera sig och lära känna staden 
innan allt drar igång. Första veckan började med något de kallar för SOAR. Då välkomnas alla 
nyantagna och utbytesstudenter. Vi blev inskrivna, fick våra passerkort och information om skolan och 
utbildningen. Dagarna efter det var det olika valfria aktiviteter och föreläsningar samt introduktioner 
till de olika sektionerna och studentorganisationerna på hela IIT. Arkitektursektionen har två 
studentorganisationer som var med och välkomnade. Dessa organisationer kan man anmäla sig till och 
delta i aktiviteter under hela terminen. I samband med terminsstarten fick vi fick en introduktionskurs 
i träverkstaden samt det digitala labbet.  

Ekonomi 

Som utbytesstudent så behövde jag inte betala någon terminsavgift, däremot var det en del andra 
obligatoriska avgifter. En kostnad som också är obligatorisk är skolans egen sjukförsäkring. Tyvärr 
accepterar de inte några utländska försäkringar så försäkringen från Kammarkollegiet som vi får via 
KTH kan inte ersätta den som skolan tillhandahåller. Totalt blev försäkringen och avgifterna 
(exklusive boende) ca 1500 dollar för mig. Jag sökte en del stipendium, jag fick ett, men hade säkert 
fått flera om jag hade lagt mer tid på att ansöka om dem. 

Boende 

Jag ordnade med boende på egen hand via en bekant som hyrde ut sin lägenhet. Jag bodde i en tvåa  
downtown med en annan tjej från Stockholm som jag kom i kontakt med via facebookgruppen 
”Svenskar i Chicago”. Jag tyckte att mitt boende var helt fantastiskt och det var väldigt smidigt att ta 
sig till skolan, för mig tog det 30 min från dörr till dörr med tåg eller buss. Prisbilden för boende i 
Chicago är dyrare än i Stockholm, vi betalade 900 dollar per person och månad för lägenheten. Men 
det finns billigare rum att hyra. Eftersom jag inte bodde på campus så vet jag inte vad ett rum där 
kostar men det kan man läsa om på IITs hemsida. Väljer man att bo på campus så tilldelas man ett 
boendestipendium. Jag tycker personligen att det var roligare att bo i centrum än på campus, dels för 
att jag ville uppleva staden och dels för att det ändå inte hände så mycket socialt på campuset under 
terminerna. Boendena på campus tycker jag inte var prisvärda då man i flesta fall delar rum med 
någon annan. Lägenheterna på campus är möblerade men man måste köpa täcken, kuddar, kastruller 
och annan köksutrustning  själv. Matbutiker och restauranger ligger en bit bort från campus. Jag hade 
också, innan jag åkte, fått information om att campuset ligger i anslutning till ett ganska brottsutsatt 
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område. På själva campus är det lugnt då det finns security överallt men man bör ändå inte gå omkring 
själv på kvällarna. Jag upplevde att det därför fanns en risk att man kunde känna sig isolerad. På 
dagtid behövde man inte vara nervös men på kvällarna, om jag t.ex. stannade sent på ritsalen så såg 
jag till att åka hem tillsammans med någon eller så tog jag en Uber. 

Universitetet och studierna 

Illinois Institute of Technology är ett privat, teknikfokuserat forskningsuniversitet. IIT erbjuder kurser 
i teknik, naturvetenskap, arkitektur, företagande, design, humaniora, tillämpad teknik och juridik. Det 
är ca 7000 elever från hela världen som studerar på IIT. Jag tycker att man snabbt kom in i studierna 
och mentaliteten hos lärare och elever påminner om hur det är att studera på KTH. De största 
skillnaderna som jag personligen märkte av är att man läser fler mindre kurser parallellt och det är 
oftast uppgifter utspridda över terminen i de flesta kurser i stället för en större tentamen, presentation 
eller uppsats i slutet. Designstudiokursen är upplagd på samma sätt som på KTH med ”midterm 
seminarium” och ”final presentation”. En annan skillnad är att det finns otroligt många fler olika 
kurser att välja mellan och det är mer fritt i hur man lägger upp sin utbildning, man kan till exempel 
välja att plugga fler kurser en termin och färre en annan. En vanlig dag kunde se ut så att man hade en 
föreläsning i en kurs på förmiddagen och så jobbade man på sitt studioprojekt på eftermiddagen. All 
undervisning är på engelska och det finns engelskakurser om man behöver öva upp sina 
språkkunskaper. 

 

Kurser 

Jag läste fyra kurser, 15 credits som motsvarar 30 hp. Den enda kurs som var obligatorisk som 
arkitekturstudent från KTH var en designstudio kurs (6 credits). Utöver den valde jag fritt tre 
seminariekurser som var 3 credits vardera. När jag valde kurserna försökte jag blanda teori med mer 
praktiska ämnen för att få en bredd. Inför terminsstarten blir alla nyantagna elever tilldelade en 
”advisor” som hjälper till med kursvalen så att de passar dig och ditt utbytesuniversitets krav. Jag 
tycker det var bra för det var svårt att orientera sig bland kurserna då det fanns så många olika 
alternativ. Nedan följer en beskrivning på de kurser jag läste.  

”ARCH 419 Arch Cloud studio IX: Metro” är designstudion. Som jag beskrev tidigare är den väldigt lik 
hur vi jobbar på KTH Arkitektur. Vi fick välja bland olika studios som hade olika teman och 
handledare. Under terminens gång träffar man sin handledare 3 gånger i veckan. Kursen avslutas med 
en slutpresentation av projektet inför en jury. Min studio hette Urban Room och handlade om publika 
rum och gränsen mellan privat/publikt och inne/ute i ett stadsrum. Vår tomt låg mitt i Chicago vilket 
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var en av anledningarna till att jag valde just den studion. Jag tycker att det var roligt att jobba med en 
plats bland skyskrapor som är typisk för Chicago och annorlunda från vad jag har jobbat med tidigare. 
Andra studios hade sina tomter i exempelvis Barcelona, Florida, China och Kroatien och i de fallen 
fanns det möjlighet för alla i studion att åka till respektive plats på studieresa och platsbesök.  

"ARCH 473 Conflict and Time” är en filmkurs som jag verkligen rekommenderar, den var rolig och 
annorlunda och leddes av en fantastiskt bra professor, Jonathan Miller. Kursen använder jämförande 
studier av film för att belysa arkitektonisk estetik och den kreativa processen. Kursen utgör en 
introduktion till filmstudier genom analys av filmer och läsningar i filmteori samtidigt som kursen 
diskuterar arkitektoniska koncept och gemensamma nämnare mellan arkitektur och film. Under 
terminen fick vi i uppgift att skapa tre filmer med tre olika arkitektoniska teman.  

”ARCH 520 Introduction to Urbanism” är en teoretisk kurs med en fördjupning i städernas historia 
och kultur i modern tid med tonvikt på Chicago. Kursen är uppbyggd av föreläsningar,  fallstudier, 
elevpresentationer, fältresor och diskussioner som ger en grundläggande uppsättning av konceptuella 
och teoretiska resurser för att förstå städernas ursprung och utveckling. Jag tycker kursen var 
intressant och väldigt bred med bra och engagerade professorer.  

”ARCH 331 Visual training 1” behandlade estetiskt uttryck som erfarenhet med övningar i visuell 
uppfattning och estetisk bedömning. Det är en praktisk kurs där vi analogt skapar bilder för att 
studera form, proportion, rytm, struktur, färg, massa och rymd. Det är en av skolans absolut äldsta och 
mest klassiska kurser. Jag tycker den var väldigt intressant och det var skönt att man fick i lugn och ro 
granska och diskutera varför en form eller linje och relationen mellan dessa är estetiskt tilltalande eller 
inte. 

Staden och landet 

Chicago är den tredje folkrikaste staden i USA och känd för sin arkitektur, shopping, konst, sport och 
jazzklubbar. 

Chicago är en enorm men samtidigt hemtrevlig stad där man enkelt kan ta sig runt till fots samtidigt 
som det är bra kollektivtrafik. Klimatet är ungefär som i Sverige men somrarna är varmare och något 
längre och vintrarna är kallare. Det finns hur mycket som helst att göra. Staden är mångkulturell och 
har en mängd olika områden, alltifrån ett Chinatown till en mexikansk stadsdel med restauranger och 
allt vad den kulturen har att erbjuda. Chicago är en av de första städerna där man började bygga 
skyskrapor och därför finns det en otrolig bredd av arkitektur från olika tidsepoker. Chicago ligger 
intill enorma Lake Michigan och har en fantastisk skyline, strandpromenad, hamn och flera stränder. 
En av de saker jag gillade mest med staden är de fantastiska kanalerna som slingrar sig bland 
skyskraporna med intilliggande restauranger och barer. 
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Fritid och sociala aktiviteter 

Det finns mängder med studentorganisationer på skolan som anordnar aktiviteter inom sport, musik, 
kultur och arkitektur. Det finns något för alla.  Jag själv var inte med i någon förening eller 
organisation men jag upplevde att det var väldigt lätt att komma i kontakt med andra studenter ändå. 
På fritiden så umgicks jag mycket med klasskompisar och med min rumskompis. Vi gick på museum, 
restauranger, promenerade runt i staden, åkte på utflykter och försökte bocka av så mycket vi kunde 
på vår milslånga ”att göra i Chicago” lista. Jag rekommenderar att ta sig till andra städer om man har 
tid. Några utbytesstudenter passade på att ta en weekend i New York under vistelsen vilket definitivt 
är något jag rekommenderar!    

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Det största tipset jag har är att planera in extra tid på plats innan och/eller efter terminen för att nyttja 
upplevelsen till fullo. I efterhand önskar att jag att jag hade mer tid då jag kände att det blev väldigt 
stressigt att hinna med allt jag ville göra. Det finns nämligen hur mycket som helst att göra. Jag 
kommer definitivt åka tillbaka snart igen för Chicago är numera en av mina absoluta favoritstäder. Jag 
är fantastiskt nöjd över hela upplevelsen och jag rekommenderar starkt att studera på IIT och bo i 
Chicago. Jag träffade fantastiska människor och jag utvecklades väldigt mycket som person.
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