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Mannen som planterade träd. Botaniska trädgården i Montréal 



Montreal 
 
Montreal, hjärtat i franskspråkiga Kanada, Nordamerikas största studentstad, ett 

mångkulturellt Mecka, hockey-galet, kulturvagga, osv! Epiteten är många, och 

sammanfattningsvis kan jag bara säga att jag är väldigt nöjd över att ha spenderat ett år 

där. Le Plateau, stadsdelen där jag bodde (pluggar man i Montreal så måste man bara bo 

där, alternativt i Mile-End), levde upp alla dygnets timmar - bio, konserter, utställningar, 

skidspår i centrum (!), underbara caféer, restauranger med billig mat från hela världen, 

franska croissant-fik, anlagda sjöar som på vintern blir skridskobanor, för att nämna 

några saker. Satt man på en sen, grå, eftermiddagsföreläsning så var det bara att surfa in 

på CultMtl-bloggen och välja och vraka mellan världsklassmusik i alla dess former. 

Arcade Fire, Leonard Cohen och Grimes är bland de kändaste, men utöver det har de en 

fantastisk lokal musikscen med väldigt många som livnär sig på musik. Musikens 

epicenter heter Metropolis (vissa skulle kanske argumentera för att den lokala musiken är 

bättre högt upp på Saint Laurent), där undertecknad bl.a. såg Kraftwerk, The Knife, 

Local Natives och Justice under läsåret. Hör av er om ni vill ha lokala musiktips! 

 

Statsplanmässigt så är Montreal något för amerikansk för min smak, lite för trafikerad, 

lite för mycket motorvägslandskap, men staden är ändå relativt lätt att ta sig runt i. 

Tunnelbana och bussar fungerar bra men då staden trots allt har över 3 miljoner invånare 

så får man räkna med att det tar en stund att ta sig runt. Införskaffar man cykel, vilket jag 

rekommenderar, så bör man även skaffa cykelhjälm och ett redigt lås (min cykel blev 

snodd efter en vecka). Cykelstölder är en pandemi i staden.   

 

Säsongsvariationerna är helt fantastiska. Har man möjlighet bör man prioritera in en 

sommar, antingen genom att komma tidigt eller se till att stanna efter att terminen har 

slutat (i och för sig redan i april). Det är festivalsäsong och kanadensare är fantastiska på 

att ta tillvara på sommaren efter en vargavinter som får svensk vinter att framstå som en 

promenad i parken. Vintern är som sagt svinkall men mycket soligare och ljusare än 

svensk vinter, så ingen fara på taket! Alla parker öppnar upp gratis skridskobanor, och ett 

skidspår anläggs på Mont Royal (berget som gett namn åt staden) och alla caféer blir en 

mer mysiga och varma. Hösten är verkligen höst med stort H. Träden går i alla palettens 

färger och det är obligatoriskt att ta sig ut utanför Montreal för att skåda färgprakten i 

någon av de närliggande nationalparkerna. Och man förstår verkligen varför de satte ett 

lönnträdsblad på sin flagga.  



 

För cineaster och litteraturälskare är staden inte dum heller. Xavier Dolan, Denys 

Arcand, Jean-Marc Vallée och Denis Villeneuve är några av stadens regissör-genier. För 

att få en känsla av Montreal, och en smak av den härliga Québec-dialekten, innan man 

åker dit kan jag rekommendera Monsieur Lazhar, Lawrence Anyways, C.R.A.Z.Y. och 

Jesus de Montréal. Det finns även ett flertal bra biografer, tyvärr snålar de med 

undertexterna och vissa dubbar till och med. L’Éxcentris är den bästa i alla fall, följd av 

den kufiga (men med grymt utbud!) Cinema du Parc. Om man vill läsa skönlitterärt om 

Montreal så kan jag rekommendera Dany Laferrière och Michel Tremblay. Hubert 

Reeves är en fysikprofessor (och miljöaktivist) på universitetet som är extremt populär i 

den frankofona världen och som skrivit en del populärvetenskapligt. Hans biografi Je 

n’aurai pas le temps ska vara något utöver det vanliga.  

 

Ett litet ord om caféerna innan denna introduktion är slut. Gillar man inte espresso innan 

man åker till Montreal så gör man det definitivt när man åker därifrån. De är dessutom 

fantastiska ställen att plugga på, inte som i Sverige där det känns som att man inkräktar 

när man suttit en timme. Pikolo, La Petite Cuillère, Café in Gamba, Olimpico (för den 

som gillar italiensk fotboll), Myriade, Replika, Kitsuné och Arts Café är absoluta 

guldkorn (jag får intensiv längtan när jag tänker på dem). Boulangerie Kouing Amann gör 

croissanter från himlen (papperspåsarna, som croissanterna fraktas i, blir alldeles flottiga 

innan man kommer hem – ett bra betyg för croissanter).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häng utanför ett café i Mile-End 



Språket 
 

Min franska var i princip obefintlig när jag åkte dit. Jag kunde introducera mig och 

namedroppa diverse djur. Jag hade hört att, i skolan, bara man frågade snällt, så kunde 

man göra inlämningsuppgifter och presentera etc. på engelska. Detta var sant, lärarna var 

duktiga på engelska (de andra studenterna, ibland) och jag tog mig fram under hösten 

med knagglig franska och i övrigt engelska. Det hade såklart varit ännu roligare att 

komma in på en gång i franska umgängen, förstå mer på lektionerna, bidra mer i 

grupparbete.  

 

Jag rekommenderar att man försöker lära sig så gått som möjligt innan man åker. Men jag 

skulle inte avskräcka att åka även om franskan är rätt så dålig, det är värt det! Så länge 

man har bra moral i att träna, läsa mycket, kolla filmer, och prata mycket. Montreal i 

allmänhet och Polytechnique i synnerhet är väldigt bra ställen att lära sig franska på. 

Quebeckare är ofta rätt stolta över sitt kulturella (och speciellt språkliga) ursprung, så det 

uppmuntras och folk blir i allmänhet glada när man försöker. Jag rekommenderar starkt 

att man skriver in sig på språkkurser på Université de Montreal (skriftlig eller muntlig, jag 

fick mest ut av den skriftliga kursen). Man har rätt att läsa en språkkurs per termin utan 

avgift och det går bra att anmäla sig när man är på plats. Skolan är väldigt frankofon, i 

princip alla utbytesstudenter är antingen från Frankrike, franskspråkiga Afrika eller 

Sydamerika (de som jag umgicks med var oftast bättre på franska än engelska). Det är 

verkligen som att kastas in på den djupa ändan gällande språket. Redan till våren hade jag 

tillräckligt med självförtroende att göra läxor (på franska), vara delaktig på lektioner, 

presentera och ta kontakt med folk på franska. Så åk! Och lär dig franska!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, stereotypen om fransmän är sann! De läser Sartre till 
morgonkaffet/ min rumskompis kvarlämna efter frukost 



Boende 
 

Boende är inget som helst problem. Bostadsmarknaden i Montreal är ett paradis jämfört 

med svenska storstäder. Efter två veckor så har man bostad, och då kan man till och med 

vara petig. Craigslist och Kijiji är de två populäraste annonssidorna. Jag betalade 470 

dollar i månaden för ett rum med delat kök. Det var bra en hyra. Jag skulle även se till att 

se två-fyra lägenheter innan man bestämmer mig. Optimalt om man kan träffa de som 

bor där också för att få en bra känsla. Tvättmaskin i huset kan vara bra att hålla utkik 

efter, det är inte alltid fallet. Sen håller kanadensiska bostäder i snitt sämre kvalitet än 

svenska (empirisk studie av mig själv). De är ofta dåligt isolerade (dock är el och gas 

billigt, och plastfolie fungerar förvånansvärt bra när det gäller att tilläggsisolera fönster) 

och byggtekniken är lite hipp som happ. Arkitekturen är dock stundtals charmig och 

bostäderna är trivsamma. Jag rekommenderar som sagt att bo i Le Plateau eller i Mile-

End, trots att det är 20-30 minuter kollektiv- eller cykelväg till skolan. Men det är som 

sagt där man vill vara alla de timmar man inte sitter i skolan. Dessutom så är det rätt 

behagligt att sitta på café och plugga åtminstone ett par dagar i veckan.  

 

En pärla till park i Le Plateau 



Skolan 
 

Polytechnique är väldigt annorlunda Chalmers. Utbildningskvalitén är mycket mer 

varierande än Chalmers, vissa kurser är väldigt bra, vissa kurser är mindre bra. 

Pedagogiken är mer tävlingsinriktad. Det är mycket fokus på läxor, oftast två prov i varje 

kurs och arbeten betygssätts alltid. Det är generellt sätt mycket jobb under terminerna. 

Första terminen läste jag fem kurser (en kurs var språkkurs) och andra terminen fyra 

kurser (en språkkurs). Första terminen hade jag ett tempo som var högre än behagligt. 

Jag satt ofta sena nätter, kaffedopad, med inlämning morgonen därefter. Jag skulle inte 

kategoriskt säga att fem kurser är för mycket, det beror helt på vilken typ av kurser man 

väljer. Jag hade t.ex. en kurs som tog upp i princip 50% av min studietid. Den andra 

terminen var dock bland de lugnaste jag upplevt sen jag började på Chalmers. Det fanns 

mycket tid över till att bruncha, läsa romaner och åka längdskidor på Mont Royal. Det är 

inte viktigt att man väljer rätt kurser från början. Man kan ändra kursval två veckor in på 

terminerna och därmed känna av hur kurserna känns. Man kan även hoppa av kurser en 

månad in utan att det påverkar betygssnittet.  

 

 
Magnifik utsikt från Poly 



 

Normalt så kan man välja mellan baccalaureaut-kurser (kandidat+1 år-nivå) och maitrise-

kurser (master-nivå). De tidigare börjar på siffrorna 1-4 och de senare börjar antingen på 

6 eller 8. Reglerna är knepiga och egentligen så är man som fjärde-års utbytesstudent inte 

tillåten att välja kurser som börjar på 6. Nu tror jag reglerna har uppdaterats så man 

åtminstone har rätt att läsa två 8-kurser per termin. Möjligtvis så kan man byta ut en av 

de kurserna mot en som börjar på 6. Jag valde att frångå reglerna och valde de kurser jag 

ville, framförallt för att jag inte hittade speciellt många relevanta kurser på 1-4 nivå 

(motsvarar år 1-4 för dem). De (administratörerna) hotade med att jag inte skulle få ut 

några poäng, men att det var helt ok att anmäla sig och att skriva tentor som vanligt. I 

slutändan så gick det bra, jag fick ut betyg i alla kurser och ingen nämnde detta efter att 

jag börjat kurserna. Jag tycker helt klart att 6-kurserna höll högst kvalité (ibland var det 

mycket arbete dock), därefter 8-kurserna. De hade mycket lärartid och genomtänkta 

inlämningar och arbeten.  

 

Sammanfattningsvis så skulle jag rekommendera att läsa 4 kurser om man väljer att läsa 

ett flertal maitrise-kurser. De kan vara intensiva och vill man dessutom fokusera på 

franskan så kan det vara en bra idé att inte ha för mycket skoltid. Personligen så tycker 

jag reglerna borde uppdateras så att maitrise-kurser ger mer poäng när man överför till 

svenska betyg, än bacc.-kurserna. Det skulle bättre skildra arbetsbördan. Avslutningsvis 

så hade skolan en mycket bra idrottsanläggning med gym, racketsporter, fotboll, simhall. 

Det var gratis för studenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Typisk Montreal-arkitektur 



Mina kurser  
 
Jag presenterar kort mina kurser här. Jag kommenterar den allmänna kvalitén, 

arbetsbördan och kursens innehåll. 

 

Géothermie et applications, MEC6216 – Mycket bra. Den intensivaste kurs jag läste, 

tog 50 % av min studietid under läsperioden. Är man intresserad av geotermisk energi 

och energianvändning i byggnader så är det dock en väldigt lärorik kurs. Väldigt mycket 

roliga exempel från Sverige (vi är klart ett föregångsland när det gäller bergvärme). 

 

Transport et utilisation de l’énergie, ENE8220 – Sådär. Lätt arbetsbörda. Kursen höll 

väldigt ojämn föreläsningskvalité och den var extremt bred. Tyngd låg på elöverföring 

och energianvändning inom industrin, men alltifrån fjärrvärme till energiprofiler i 

byggnader togs upp. Mest intressant var studiebesöken i olika industrier i Québec. I 

allmänhet lite vad man gjorde kursen till själv. 

 

Énergie solaire et application, MEC6214 – Mycket bra. Lagom arbetsbörda. Väldigt 

välplanerad kurs. Tyngd låg framförallt på termisk solenergi, allmänna 

solenergiberäkningar och dess användning i byggnader. Ett par moment handlade om 

solceller. Detta var nog den bästa kurs jag läste på Poly.  

 

Analyse du cycle de vie, DDI8003 – Mycket bra. Lagom arbetsbörda. Välplanerad kurs 

med ett omfattande projektarbete där man fick genomföra en livscykelanalys från början 

till slut. Jag gjorde arbetet själv då jag själv bedömde att jag inte hade en franska-nivå som 

lämpade sig för grupparbete (LP1). Lärarna var intresserade och tillmötesgående. 

 

Conversion directe de l’énergie, PHS4604 – Sådär. Lagom arbetsbörda. Professorn i 

kursen hade intressanta synvinklar och var uppenbart intresserad av fysik och världens 

tillstånd i största allmänhet. Föreläsningarna var dock väldigt långrandiga, speciellt med 

språksvårigheterna. Han använde inga hjälpmedel förutom en svart tavla och 

föreläsningarna var idoga härledningar av termodynamiska och andra fysikaliska 

grundprinciper.  

 

Modélisa. techno-écono. des syst. énegéti., ENE8230– Sådär. Lagom arbetsbörda. 

Kursen var helt klart sämre planerad och höll lägre nivå än motsvarande kurs på 



Chalmers. Läxorna var även rätt dåligt planerade då kursen hölls för första gången. 

Projektet var dock ganska intressant och det var vad man gjorde det till. Godtyckliga 

prov och rättningar. Läraren var dock entusiastisk och välvilligt inställd.  

 

Interventions d’urgence en génie civile, CIV4911 – Inge vidare kvalitet. Väldigt 

slappt. Jag rekommenderar inte denna kurs. Nivån var definitivt inte tillfredsställande.  

 

Étude pratique du français oral III, UMFRS1231 – Bra. Liten arbetsbörda. Denna 

kurs beror mycket på ens egen utvecklingskurva och färdigheter. Jag upplevde kursen 

långsam. Få givande läxor och liten uppföljning.  

 

Communication écrite – Mycket bra. Lagom arbetsbörda. Väldigt intresserad och 

entusiasmerande lärare. Mycket intressanta läxor med bra uppföljning. Jag tog mina 

största franska-kliv i denna kurs.  

 

 

 

 

 

 

Parc Mont Royal. Tam-Tam, en av de trevligare Montreal festivalerna, utspelar sig här 
varje söndag under hela sommarhalvåret 



Förberedelser 
 
Börja i tid med visumansökningar! Jag gjorde tabben och började alldeles för sent. Det 

sluta med en del ont i magen, ambassad-strejk som ytterligare försenade processen och 

att jag blev tvungen att åka till New York utan att ha visumet klart. Tillslut så åkte jag till 

Montreal som turist, och fick åka till USA och vända när visumet var klart. Jag fick dock 

visumet bara några dagar efter jag anlänt till Montreal och jag hade det ett par veckor 

innan skolan började. Skolan är benhård med att man ska ha fått visum för att registrera 

sig (det kan man dock göra ända till ett par veckor in). 

 

Man måste först söka CAQ, Quebecs egna visum. Det kan ta upp till en månad från att 

man skickat in papperna och man kan inte börja ansöka om kanadensiskt visum förrän 

man har fått CAQ. Även det kan ta ett flertal veckor så jag rekommenderar som sagt att 

börja i tid. Jag började i slutet av juni och hamnade i tidsnöd.  

 

Man behöver inte stressa upp sig gällande kursval, som sagt, det går att byta när man är 

på plats. Jag kunde tillgodoräkna mig det flesta kurser (även språkkurser) men det beror 

helt på program. Det kan även vara en god idé att kolla upp innan så det finns intressanta 

kurser. Skolan är något mindre än Chalmers och utbudet är därmed inte heller lika stort. 

För mig var det dock inget större problem, då jag hittade relevanta kurser (men som sagt, 

då blev jag tvungen att skarva lite med deras regelverk gällande kursval som när jag åkte 

var märkligt).  

 

Det är gratis med hälsoförsäkring i Quebec för svenskar. Men man måste ta med och 

visa ett intyg från Försäkringskassan om att man är försäkrad i Sverige etc. 

Försäkringskassan har dock bra koll på vad det är man behöver. Vill man åka till USA så 

behövs dock extra försäkring.  

 

 

 

 

 

 



Allmänna reflektioner 

Jag lärde mig väldigt mycket under mitt år i Montreal. Förutom de självklara sakerna – 

språket, lära sig en ny kultur, lära känna en ny stad – så känner jag mig som en bättre 

teknolog idag. Att kastas in i en ny kontext, ha svårigheter med språk, gjorde så att jag 

fick improvisera, lära mig nya ingenjörsmetoder och att lära mig att ta hjälp på nya sätt.  

 

Montreal är ett väldigt intressant ställe. Deras kulturella och språkliga särställning i 

Nordamerika, tillsammans med en stor invandring från Europa, Asien och Afrika, gör 

det till väldigt dynamisk och multikulturellt ställe. Språk kastas kors och tvärs i staden 

och man kan äta god mat från överallt. Jag tyckte det var speciellt intressant att komma 

lite närmare och förstå Nordamerika bättre (jag gjorde även ett flertal resor till USA och 

andra delar i Kanada). I skolan låg mycket fokus på betygssättning och tävlan. Människor 

var intressanta, lite excentriska, i största allmänhet och inte lika Jante som i Sverige (både 

positivt och negativt).  

 

En av de saker jag tar med mig hem är också en stolthet över Sverige, och hur bra vi är 

på att bygga upp välfungerande och hållbara gemensamma system. Stadsplanering i 

Sverige känns mycket mer intelligent och behaglig än den kanadensiska motsvarigheten. I 

Kanada värms varje hus upp av en gas-, olje-, eller elvärmare. Varken värmepumpar eller 

fjärrvärme är vedertaget. Elledningar går i ett virrvarr i staden och är inte nedgrävda 

någonstans. De flesta soppor läggs på deponi istället för att energi- eller 

materialåtervinnas. Jag läste en hel del kurser med en underton av att hitta lösningar till 

våra miljöproblem, men jag kan lugnt säga att Chalmers ligger före i den typen av tänk, 

både kvalitets- och kvantitetsmässigt.  

 

Sammanfattningsvis så uppmuntrar jag alla att åka på utbyte. Är man intresserad av en 

ungdomlig, mångkulturell, öppen, kulturrik stad, med gott kaffe och goda croissanter, där 

franska är lingua franca så är Montreal ett ypperligt val! Hör gärna av er med frågor om 

staden, processen innan, skolan och inte minst quebeckska litteratur-, musik- och 

filmtips. 

 

Varma hälsningar,  

Erik Wallnér, Göteborg, 15/10/2014 

wallner.erik@gmail.com 



 

 
Betonglandskap och miljöaktivism 

En av många färgglada väggmålningar i Montreal. Nere till höger René Lévasque, 
gammal premiärminister och grundare av Parti Québécois 


