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Onlineundervisning pga Corona pandemin 

Innan avresa 
Jag ville göra utbytet då jag var intresserad av att se hur liknande utbildning genomförs i ett annat 
land och på en annan skola. Jag ville också få miljöombyte och på ett ganska enkelt sätt få möjlighet 
att bo i ett annat land. Jag valde Politecnico di Milano eftersom de hade relevanta kurser för min 
utbildning, undervisningen var på engelska samt möjligheten att få Erasmus-stipendium. Sen är 
Italien ett land jag gillar sedan tidigare.  

Ankomst 
Jag kom till Milano tre veckor före introduktionsdagarna. Detta var inte nödvändigt från skolans håll, 
utan något jag själv vill. Det var två introduktionsdagar där de informerade om universitetet, 
sjukvården och hur man fick ett personnummer. Vi fick också ett passerkort och blev välkomnade av 
studenter på skolan.  De fanns välkomstaktiviteter man kunde anmäla sig till.  

Ekonomi 
Jag fick Erasmusstipendium under mitt utbyte. Prisläget är ungefär som i Sverige, vissa saker är 
billigare medan andra dyrare. Jag delade boende med andra men var fortfarande ganska dyrt.  

Boende 
Jag bodde med tre andra, vilket gjorde att vi kunde söka lite större lägenheter. Boende fixade vi själva 
innan vi åkte iväg. Vi fick tag på boende via uniplaces.com. Vi bokade via en agentur som heter 
italianway.house. Jag skulle rekommendera att kontakta dem direkt och strunta i uniplaces då dessa 
tar en rejäl administrativ avgift. Boendet hade ett bra läge, rätt centralt. Lägenheten var väldigt fräsch 
och hade två sovrum, kök, badrum och en liten balkong. Internet, som ingick i hyran krånglade en hel 
del. Men personalen var väldigt hjälpsamma.  

Universitetet och studierna 
Politecnico di Milano är ett stort universitet med flera olika campus. Campus Leonardo som jag skulle 
studera vid var det äldsta och låg mest centralt. Eftersom Covid-19 pandemin bröt ut i Lombardiet 
precis när terminen skulle börja förflyttades all undervisning till internet. Inga studenter hann påbörja 
terminen på plats på universitetet. Det erbjöds en språkkurs för en relativt billig peng i början av 
terminen.  

Kurser 
Jag läste tre kurser under terminen. Alla dessa fick anpassas efter de förutsättningar covid-19 
påkallade. All undervisning skedde online och uppgifter och examinationer fick ändras. 

Contemporary city: descriptions and projects (054512) 10 ECTS 
Kursen leds av en ny lärare varje gång, vilket påverkar kursens upplägg och examination. Vår kurs var 
indelad i 10 olika teman med fokus på den samtida staden. Tex. City and consumption, City and 
politics. Varje del började med en föreläsning, sedan skulle vi skriva ett diskussionsinlägg med 
koppling till den litteratur som tillhörde varje del. Tre av dessa diskussionsinlägg gjordes i grupper, de 
andra enskilt. Tanken var att i slutet av kursen examinera oss genom både en enskild och en 
gruppinlämning. Detta gjordes om pga. Covid till att endast innefatta en enskild uppgift som skulle 
koppla till något av de tio teman som kursen gått igenom. Hur uppgiften redovisades var väldigt fritt. 
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Kunde vara i form av en film, podcast, broschyr, spel, uppsats mm. Inlämningen skulle motsvara en 
uppsats på 2000 ord.  

Urban renewal and planning (095874) 10 ECTS 
Kursen gick ut på att göra ett förslag på en ny plan för ett område i Milano som skulle förnyas från ett 
järnvägsområde. Kuren gick igenom de steg som innefattas i att utveckla sådana förslag. Vi hade flera 
gästföreläsare som berättade om de arbete de höll på med och vad det innefattade. Examinationen var 
ett inlämnat planförslag med tillhörande rapport, samt en kort muntlig redovisning av sitt förslag. 
Kursen var tyvärr lite rörig. 

IC Economics of public issue (099732) 8 ECTS 
Kursen var indelad i två olika delar: Poverty, Inequality and the Welfare State och Economic Analysis 
of Public Policies. Kursen berörde sådant som fattigdom, ojämlikhet, sjukvård, pensionssystem, 
miljöförstöring med mera. Kursen var upplagd med föreläsningar och obligatorisk litteratur. Varje 
student skulle också presentera ett kapitel ur kurslitteraturen. Dock var vi för många så alla kunde inte 
presentera. Examinationen gick ut på ett muntligt förhör, där läraren ställde tre frågor kopplade till 
kursen. Kursen var mycket intressant och lärorik. 

Staden och landet 
Hann tyvärr inte uppleva så mycket av vare sig staden eller landet. Men mitt intryck är att Milano är 
en mycket trevlig stad och människorna är väldigt öppna och vänliga.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Har tyvärr inte så mycket att skriva här då största delen av min tid i Milano var under strikta 
restriktioner och utegångsförbud. Men normalt tror jag att universitetet både arrangerar sport- och 
kulturaktiviteter som man kan vara med på. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag tror att jag skulle ha haft ett väldigt bra utbyte på Polimi om omständigheterna varit annorlunda.  


