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RESEBERÄTTELSE Namn År och termin för utbyte 

HT20
Utbytesuniversitet 
KEA 
Utbildningsprogram 
Byggteknik & Design 

Köpenhamn 

Innan avresa 

Jag ansökte om utbytesstudier för att jag ville pröva något annorlunda under min utbildning. Jag visste 
att jag ville åka bort åtminstonde en termin och pröva en annan kultur och ett annat sätt att leva.
Jag tänkte också att det vore dumt att inte ta en chans att bo och studera utomlands när KTH gör det 
så lätt för en att pröva. 
Jag hade inte riktat in på något särskilt land och när de presenterade de urval jag hade med min 
inriktning blev det självklart, KEA.

Jag hade aldrig hört talas om dem, men jag blev glatt överraskad när jag fick höra hur annorlunda de 
lärde ut på skolan.
Det som också var skönt med det här valet var att jag inte behövde oroa mig så mycket kring 
tillgodoräknandet av kurserna när jag kom tillbaka.
Det som också var skönt med det var att jag lätt kunde hoppa på ett tåg ner till Danmark. Jag hade inte 
många förberedelser att tänka på.

Ankomst 
Jag åkte ner till Köpenhamn en vecka innan studiestarten för att kunna delta i "Global Week". Det 
första jag gjorde var att hämta ut mina nycklar vid KEAs huvudcampus och sen flytta in i KEA housing.

Eftersom 2020 blev väldigt annorlunda gällande skolorna så såg också välkomnandet annorlunda ut. 
De gjorde om det mesta digitalt, men försökte göra sitt bästa för att vi skulle få samma upplevelse som 
om vi var på plats. De berätta mycket om livet i Danmark och studierna på KEA. Vi fick prata med 
studenter och bli indelade i olika grupper på teams. 
Vi fick också möjlighet till några fysiska träffar, en båttur runt Köpenhamn och en stadsvandring i 
NØrrebro.
Även om skolan inte anordnade träffar utomhus, så såg studenterna till att träffas i parkerna.

Ekonomi 
Det enda jag ansökte om var Erasmusstipendiet, något man kan ansöka efter om man ska studera 
inom Europa. 
Det hjälpte mig en del med att täcka hyran. Man ska veta att Köpenhamn är en dyr stad och att den 
danska kronan är starkare än den svenska, så alla hjälpmedel uppskattas. 

Ett bra sätt på att spara pengar är också att skaffa en cykel för terminen.

Boende 
KEA erbjuder en boende. Jag valde det här alternativet för att jag tyckte det var lättare än att försöka 
hitta något eget i Köpenhamn, plus att det låg när till skolan. 
Jag behövde acceptera erbjudandet och snabbt inpå betala alla hyrorna samtidigt. Det är en stor 
summa att betala på en gång. Men sen är det ganska skönt att inte behöva tänka på hyran under 
terminen.

Jag delade lägenhet med tre andra studenter. Vi fick varsitt rum och delade på kök och badrum. KEA 
vill en bra blandning i deras lägenheter. Så de flyttar ihop folk som går olika utbildningar och kommer 
från olika länder. 
Jag hade väldigt tur med mina rumskamrater. Vi kom väldigt bra överens och det slutade upp med att 
det var dem jag umgicks mest och upptäckte Köpenhamn med. 
Hela huset var KEAS, så alla lägenheter bestod av utbytesstudenter.som alla ville träffa nytt folk och 
var intresserade av att hitta på spontana saker. Det gjorde att man träffade massa folk med olika 
nationaliteter och inriktningar varje dag.
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Universitetet och studierna 

KEA är en väldigt internationell skola. Universitetet är inriktat mer på designdelen än vad den är på den 
matematiska och tekniska biten.  Programmet jag gick hette ”Architectureal Technology and 
Construction Management”. 
Programmet har vissa likheter med KTH. Man har föreläsningar och projekt med grupper. 
Under terminen har man två stora projekt och man delas in i grupper om 3 - 4 personer. 
Nästan varje dag har man föreläsningar och konsultation med lärarna. 
Föreläsningarna är ofta ganska korta och har ibland med projektet att göra, tips på hur man kan tänka 
under vissa delar. Men mest skulle jag säga att tiden i skolan går åt till att arbeta med projektet och att 
fråga lärarna om vägledning. Varje projekt avslutas med en examination i form av en presentation, en 
del som gruppen presenterar och en individuell som du presenterar för lärarna på egen hand. 
Den individuella delen ser ut som så att man väljer en del av projektet som man ska fördjupa sig inom 
och kunna presentera hur den delen skulle kunna byggas i projektet. 
Under terminen har man delpresentationer så att lärarna ska kunna se hur långt gruppen har kommit 
och kunna kommentera på projektet i sin helhet.
KEA är väldigt måna om att man ska förstå hur en byggnad byggs upp och att man ska kunna se 
framför sig hur saker fungerar ihop och hur man i verkligheten får dit dem.

Kurser 
KEA och KTH samarbetar med att se till att terminen på respektive program ska kunna tillgodoräknas 
vid utbytesstudier. Detta gjorde att jag bestämde inte vilka kurser jag skulle gå, utan gick det program 
som passade på utbytet. Under terminen har man flera olika småkursen ( ofta mellan 1 - 3 poäng) 
och de blandas ordentligt, ibland är det svårt att veta vilken av kurserna man har för att samma lärare 
hålla i olika kurser. Du får i slutet av terminen ett betyg för presentationen, vilket betyder samma betyg 
för alla kurserna. Jag skulle inte säga att kurserna spelar lika stor roll som på KTH. De är alla tillfällen 
att fråga de olika lärarna om deras del i projektet. 

Staden och landet 
Även fast Danmark och Köpenhamn ligger nära Sverige skiljer det sig ganska mycket. Köpenhamn är 
en mycket internationell stad och jag tycker man känner att man är närmare Europa. Hela energin i 
staden är mindre stressig än den i Stockholm. Köpenhamn är anpassad efter cyklister, så en cykel är 
verkligen att rekommendera. Staden erbjuder ett rikt kulturliv i form av museer och framträdanden , 
även fast vi hade situationen med covid så var stora delar av staden fortfarande öppen och man kunde 
uppleva det mesta den hade att erbjuda. Tar man sig runt med cykel kan man också lätt uppleva de 
olika delarna i Köpenhamn, de skiljer sig ganska rejält i utbud, omgivning och arkitektur. Nordvest, 
där jag bodde, är en väldigt spänannde del som inte utvecklast lika mycket som andra delar av 
Köpenhamn. Det är mycket studenter och ungdomar som bor i de här områderna och man kan hitta 
många småbutiker och unika cafeer. 

Fritid och sociala aktiviteter 
På fritiden umgicks jag mycket med mina rumskompisar och de i KEA house. Ofta efter skolan såg vi 
till att promenera i de olika områdena och hitta caféer. Innan restriktionerna hann vi gå på flera 
museer, barer och restauranger. Varje vecka var det någon som hitta ett nytt spännande ställe. 
Köpenhamn har många fina parker som är perfekta att ta en joggingrunda under helgerna. Vill man ta 
sig lite längre bort kan man till och med bada i havet. 
Köpenhamn har mycket att erbjuda och är inte en enkelsidig stad. Du kan göra allt från att 
heldagcykelturer ( rekommenderar "The seven giants"), musseer i totalt mörker, barbesök till en lugn 
lördagseftermiddag på ett jazzcafé med livemusik. 

Tyvärr blev min termin ganska annorlunda, så på slutet umgicks vi mest genom att promenera runt i 
staden med take away och på kvällarna fixade vi middagar med olika internationella inslag och spel. 
Men även fast jag var på utbyte under corona kan jag ändå säga att jag kunde uppleva staden 
ordentligt.



  

Rekommendationer och övriga kommentarer 

Jag skulle rekommendera att bo i KEA house. Det var ett lätt och tacksamt sätt att bo på. Du får 
träffa härliga människor från hela världen och du har alltid någon du kan fråga om de vill utforska 
staden. Du kommer få många roliga kvällar där om du väljer att flytta in. 

Mitt andra tips är att verkligen utnyttja lärarna i skolan. De kan väldigt mycket om sina ämnen och 
vill verkligen diskutera med dig. Det underlättade verkligen studierna för mig när jag började fråga 
dem massa saker. Mycket kommer vara främmande för dig, särskilt hur de lägger upp studierna och 
undervisningen. Så se till att fråga på så fort du blir osäker. 

Skaffa en cykel. Köpenhamn är en stad som gör sig bäst på cykel. Du kommer upptäcka ställen du 
annars aldrig skulle ha sett och du sparar en hel del pengar.

Danmark har bra tågförbindelser, så det är lätt att utforska. Jag kunde tyvärr inte utforska så mycket 
som jag ville pga restriktionerna. Men vill man utforska landet under helgen så är det lätt och man 
kan hitta billiga tågbiljetter. 
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