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Juli 2017 reiste jeg til Frankrike. Oppholdet startet med en måneds intensiv språkkurs i Paris.
Jeg snakket en del fransk fra før, men brukte utvekslingen til å bli bedre. Jeg gjorde lekser på
fortauskafeer og i botanisk hage, gikk på museer, i parker, og spiste mye god mat. Siden
semesteret starter senere i Frankrike enn i Norge, fikk jeg tid til både å jobbe hjemme i
Trondheim og dette kurset.

Jeg passet katten Zouzou og nøt denne
utsikten fra stua.

Det jeg gledet meg aller mest til var allikevel å begynne på Sciences Po – en av verdens beste
institutter for statsvitenskap. En drøm gikk i oppfyllelse. Det var veldig spennende å komme
til Grenoble, der jeg aldri hadde vært før, og ikke kjente noen. Vi var tre jenter fra Norge,
noe som hjalp veldig, selv om poenget var å treffe franskmenn og studenter fra andre land.
Grenoble kalles for alpehovedstaden, og de fleste som reiser på utveksling dit gjør det for å
drive med friluftsidrett, men for meg handlet det om skolen. Byen er litt større enn
Trondheim, og i likhet med Trondheim er det mye fokus på teknologi og ingeniørstudier. Ikke
overraskende møtte jeg flere som var på utveksling fra NTNU.
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Utsikt 4000 meter over havet i Chamonix

Som nordmann har man jo et forhold til fjelltur, men 4000 meter ble nok litt for høyt for min
del, selv om det var helt spektakulært. Skolen arrangerte flere turer og dagsturer, og turen til
Chamonix var en av de mest eksotiske.
Intense dager fulgte. Jeg pugget fransk juss på fransk, lærte om sammenlignende politikk i
en klasse der alle stort sett var fra ulike land, og lærte om Midtøsten, FN, Frankrike, og mye
mer. Semesteret startet sent, men da det først startet var det noe helt annet enn å studere i
Norge. På Sciences Po har man mange små fag, med innleveringer og leselekser til hver time,
samt mange små muntlige presentasjoner. Det var arbeidstungt og litt frustrerende til tider,
men jeg lærte også mye mer enn ellers.
Tiden gikk utrolig fort, men det var veldig gøy å få til både det faglige og det språklige.
Lærerne og foreleserne var alle veldig dyktige, og vi fikk god oppfølging. Livet rundt studiene
var også godt tilrettelagt for oss. Jeg fikk en studentbolig med utsikt til alpene, og fester og
andre sosiale aktiviteter ble arrangert hele tiden.
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På grunn at politiske reformer var det enda flere demonstrasjoner og streiker enn det som er
vanlig. Jeg deltok på en del av det, og skrev om det flere ganger i innlegg til avisa
Klassekampen. Vi lærte mye om fransk politikk og å diskutere på fransk, noe jeg fikk mye
igjen for da jeg skrev.
Da Metoo-kampanjen dukket opp, brukte vi også tid på dette på skolen. Å lage forslag til
tiltak mot seksuell trakassering med medstudenter fra over ti ulike land var veldig
spennende og lærerikt. Det ble leserinnlegg av dette også. Utveksling er obligatorisk på
Sciences Po, så vi var mange innvekslingsstudenter. Dette ga oss muligheten til å få utveksle
erfaringer og tanker, og til å bygge et internasjonalt nettverk.

Jeg har allerede fått god bruk for den nye praktiske og teoretiske kunnskapen jeg har fått i
arbeidet med bacheloroppgaven min. Det høye nivået hos både undervisere og
medstudenter gjorde oppholdet ved Sciences Po helt uvurderlig for meg. Det vil nok åpne
mange dører, både for videre utdanning og på arbeidsmarkedet. Selve oppholdet er et
minne for livet, og jeg har lært så utrolig mye om meg selv og verden av å være i et annet
land og å snakke et annet språk.
Allikevel er det en annen ting som har festet seg ekstra etter oppholdet. Vi fra Skandinavia
var de eneste som ikke hadde foreldre som betalte for utvekslingsoppholdet vårt. Med
lånekassen, reiselegatet, og sommerjobb var det ikke noe problem. Hadde jeg derimot vært
litt mindre heldig og kommet fra et annet land, kunne jeg nok ikke reist på utveksling, eller
kanskje ikke studert i det hele tatt. Jeg føler meg utrolig heldig, og er strålende fornøyd.
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