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Utbyte i Valencia - 5 av 5 möjliga cortados 

Innan avresa 
Resa, träffa nya människor och ny kultur och lära sig ett nytt språk, samtidigt som man pluggar. Vilken 

möjlighet! Lite så tänkte jag när jag fick nys om att jag kunde göra en utbytestermin medan jag 

pluggar. Att kunna sammanstråla dem sakerna som jag tillbringar min lediga tid med, medan jag 

pluggar kändes perfekt och något jag inte ville missa! 

Jag dividerade mycket om vart jag ville åka. Asien och Sydamerika var väldigt lockande. Det som 

tillslut gjorde att jag åkte till Valencia i Spanien var att jag alltid gillat spanskan och att motsvarigheten 

till min inriktning (Geodesi) fanns som fakultet på UPV (Universitat Politecnica de Valencia). Det 

gjorde alltså att jag kunde enklare hitta motsvarande kurser. Sedan är ju Valencia en dröm i sig som 

stad! Det är den tredje största staden i Spanien, efter Madrid och Barcelona, och ligger mer söderut än 

båda dessa. Och har strand! Storstad med strand och orimligt många soldagar på året blev helt enkelt 

vad som gjorde valet lätt för mig.  

Förberedelser för utbytet var att ha spanska A2 innan avresa. På KTH kan du läsa Spanska för 

ingenjörer med Elena som är en toppenlärare som jag verkligen rekommenderar. Kan vara skönt att 

fräscha upp spanskan lite innan avresa. Jag hade läst spanska på gymnasiet men det var inte mycket 

som satt kvar. Jag läste Spanska A2 på hösten innan jag åkte till Valencia på våren. Kursen är inte så 

krävande men vill du lära dig mycket och är intresserad så finns det möjlighet att ta initiativet.  

Vad jag kan rekommendera inför ett utbyte är att vara lite taktisk. Jag kände inför mitt utbyte att jag 

för det mesta ville leva livet och ha resan som en livserfarenhet mer än att plugga hela tiden. För att 

göra det behöver man vara lite taktisk med de kurser man väljer att läsa på sitt utbyte. Tips 1: har du 

valbara, tveka inte att använda dem! På så sätt kan du läsa något som du aldrig skulle göra på KTH och 

som samtidigt inte är en sådan tidsbörda för dig under utbytet. Tips 2: ha framförhållning när du 

väljer kurser och kolla upp ordentligt så att de kurser du vill läsa inte krockar, om de har tenta/projekt 

och så att du kanske kan få ett schema där du är ledig torsdag/fredag; perfekt för att kunna resa runt i 

närområdet och ta långhelger. Tips 3: Väljer du att åka till Valencia så åk på intensivkursen i spanska 

som universitetet har! Det var det bästa beslutet jag gjort med Valencia-utbytet. Berättar mer om det 

under ankomst rubriken. Tips 4: ta reda på de lokala högtiderna dit du ska. Det hade inte jag gjort 

men lyckades tajma en av de största och häftigaste högtiderna jag varit med om i mitt liv, Fallas!  

Tips 5: ÅK PÅ UTBYTE! Även om jag inte lyckas övertyga dig att åka till Valencia med min 

reseberättelse så är jag helt övertygad om att du kommer kunna skapa en resa dit du vill som du aldrig 

kommer at glömma!    
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Ankomst 
Som tips 3 löd under tidigare rubriken så var förberedande intensivkursen det bästa beslutet jag gjorde 

angående utbytet i Valencia. Under 2 hela veckor bodde vi upp mot 40 utbytesstudenter i den lilla 

kuststaden Gandia, söder om Valencia. Vi bodde alla i hotellägenheter med 3-5 andra. Under dagarna 

hade man spanska mellan ca 8-13 och efter det var det aktiviteter och sedan fest på kvällarna. Repetera 

det här varje dag i två veckor så har du intensivkursen i Gandia. Hektiskt och så jäkla roligt. Under 

dem här två veckorna lärde jag mig kanske inte den bästa spanskan men vad jag lärde mig var att 

känna de vänner som jag sedan spenderade mesta av min tid när terminen sedan började i Valencia. 

Det fanns alltid någon att säga hej till på gatorna/campus och eftersom vi var så många så fanns det 

alltid någon som styrde någon aktivitet på helgerna som man kunde hänga med på! 

Intensivkursen började den 13e januari och sedan två veckor framåt. Saken var att mina kurser inte 

började först den 19 februari. Det gjorde att jag hade mycket tid att slå ihjäl. Därför åkte jag och min 

svenska kompis Rasmus, som jag pluggar med, till Marocko, Marrakesh, i 5 dagar. Tur och retur med 

ryan air för 55 euro, taget! Tiden användes även för att göra sig bekväm i staden och fixa med de 

administrativa sakerna som måste göras på plats.    

Ekonomi 
Under min tid i Valencia tog jag fullt lån och bidrag från CSN. Det levde jag bra på. Intensivkursen jag 

nämnde tidigare kan du få stipendier för så kolla upp det på KTHs hemsida! Det finns även andra 

stipendier att söka från utomstående organisationer, om man orkar då de är lite omständliga. Jag 

gjorde inte det.  

Leva i Valencia var i jämförelse med Stockholm billigare. Uteliv är billigare, restauranger är billigare 

och även de studentorganisationer som finns gör livet lite billigare. Men kom ihåg att du är på utbyte 

med massa nytt roligt folk och troligtvis vill var med på allt, allt, allt och att det lätt kan dra iväg haha.   

Boende 
Det löser sig! Jag hade inte kollat upp eller bokat boende innan jag åkte ner till Valencia. Under 

intensivkursen i staden Gandia så fick man avsedd tid för att åka till Valencia, 40min tåg, för att leta 

boende. Väl innan resan kunde man gå in på idealista som är en hemsida där folk lägger ut lägenheter 

de hyr ut. Då Valencia är en studentstad så är ruljangsen på lägenheter stor och du behöver inte vara 

orolig för att bli tomhänt.  

Jag reste ner med min bästa vän Rasmus till Valencia. Vi sa innan att vi inte skulle bo med varandra, 

vilket vi gjorde och som visade sig var ett bra beslut! På så sätt så gjorde man mer sin egen resa utan 

att alltid var med varandra och ses som de två svenskarna som man alltid ser tillsammans. Vi slapp 

även vardagskonflikterna/käbblet, utan när vi sågs så hade vi bara kul istället.   

Jag blev bra vän med en tysk kille Tomas under intensivkursen och vi beslutade att vi skulle leta 

lägenhet tillsammans. Via idealista åkte vi och kollade på en lägenhet som vi var nöjda med. Med 3 

andra (två fransyskor och en belgare) skulle vi under resten av terminen bo i en 275 m2 stor lägenhet 

med terrass på högsta våningen. Jag betalade i snitt ca 500 euro, inklusive gastos som är el och vatten.  

Lägenheten låg mellan city och universitetet och studentområdet. Det tyckte jag var perfekt. Då hade 

man inte långt till skolan, 15min med cykel, och inte heller långt till city, 15min med cykel.  

Vad ni kan förvänta er av lägenheterna i Valencia: iskalla på vintern, stekheta på sommaren. Dåligt 

isolerade väggar gör att vintrarna kan bli kalla och att elkostnaderna går upp. På somrarna kan jag 

rekommendera att köpa en fläkt och ta kalla duschar innan sovdags för annars blir det inte många 

timmar sömn.  
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Universitetet och campus 
Universitat Politecnica de Valencia, UPV, är stort och har de flesta inriktningar. Campus håller hus för 

alla fakulteter och är jättefint. Med caféer på det centrala torget och sportfaciliteter så som löparbana, 

fotbollsplan, 3 tennisbanor, 4 padelbanor, bouldervägg inomhus och utomhus, simhall, pingisrum och 

gym så är det här campus:et allt annat än vad KTH campus är. Det är en knytpunkt där man spenderar 

mycket tid innan, under och efter att skoldagen är slut.  

Som sport entusiast så var det här drömmen för mig. För 40 euro så kunde jag ha tillgång till alla 

faciliteteter och sporter som jag nämnde ovanför under hela terminen. Utrustning som tennisrack och 

bollar går att hyra på plats och genom en enkel bokning så kan du gå på styrkepass som hålls i princip 

alla dagar, hela tiden.  

På centrala torget finns det caféer där man kan köpa en enkel lunch för 5 euro, en cortado (espresso 

med varm mjölk) för 1 euro eller varför inte en öl för 1.5 euro. Biblioteket ligger i anslutning och har 

bra platser för tentaplugg. Casa de l’Alumne, studenternas hus, spenderade jag ofta mycket pluggtid i. 

 
UPV Campus 

Kurser och studierna 
Att plugga i Valencia skiljde sig markant från plugget på KTH. Här läser man också 30hp per termin, 

skillnaden är att du har alla kurser samtidigt som sträcker sig ofta hela terminen ut. Detta gör att det 

lätt kan bli rörigt och kännas ohållbart. Min lösning på detta problem var att medvetet hoppa av en av 

mina mer tekniska kurser och sedan läsa en extrakurs på hösten när jag kom tillbaka till Sverige. 

Sedan valde jag, med mina valbara poäng, 3 kurser som inte har med min utbildning att göra och som 

inte krävde lika mycket av mig, dock väldigt roliga och givande på sitt sätt! Nedan beskriver jag alla 

kurser som jag läste på UPV i Valencia. Notera att enligt avtalet mellan KTH och UPV så behövde jag 

gå 3 kurser inom min fakultet för att få genomföra mitt utbyte. 1 ECTS = 1 Högskolepoäng.  

33614 Environmental Cartographic Models - 6,00 ECTS   

Kursen handlade om att modellera höjdkartor och använda dessa för att analysera till exempel 

regnfall, utbredning av vegetation och så vidare. Labbar utfördes i ArcMap och nya program som var 

givande att lära sig. Föreläsningarna hölls av två män vars engelska kunde ifrågasättas men något man 

vande sig vid med tiden. Tentorna var tunga med mycket information att ta in men liknade åren innan. 

Denna kurs var jag nöjd med och kan absolut rekommendera. Upplägget var ganska likt det vi har på 

KTH. 
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33615 Architectural Heritage Documentation Techniques - 6,00 ECTS 

Miserabel kurs med fruktansvärd lärare. Kursen i sig är intressant och något jag såg fram emot att 

läsa. Den handlar om hur man kan dokumentera arkitektoniska kvarlämningar med hjälp av olika 

tekniker, så som laserskanning och fotogrammetri. MEN och ett stort men, läraren och hans upplägg 

var katastrofalt. Man visste aldrig vad han var ute efter och fick ständigt komplettera sina labbar. 

Föreläsningarna var proppade av information som man sedan hade kryssfrågstenta på. Frågorna 

kunde vara vilken lite detalj som helst från föreläsningarna och alltid kuggfrågor. Svarade du fel så fick 

du 0.5 poäng minus. Tror alla i klassen misslyckades med varje sådan tenta som sedan fick göras om 

med nytt upplägg. Arbetsbördan var även den orimlig där läraren förväntade sig allt för mycket från 

oss. Kan inte rekommendera denna kurs.  

 

33610 Web Development and Geoportals - 6,00 ECTS 

Denna kurs valde jag att inte läsa. Handlar om att programmera mot geodatabaser.  

 

32530 Marketing Design - 4,50 ECTS 

Kursen finns på design fakulteten. Enkel kurs där vi diskuterade och analyserade olika marketing 

strategier, influencers osv. Att vi första lektionen kollade på långfilmen om hur McDonald’s blev till 

och sedan behöva svara på enkla frågor tycker jag beskriver kursen rätt bra. Ingen tentamen, bara 

projekt. Jag använde mina valbara poäng för denna kurs. 

 

32532 Business Design & Entrepreneurship - 3,00 ECTS 

Kursen finns på design fakulteten. Intressant kurs som handlar om företagande och att skapa en 

företagsmodell. Duktig föreläsare som är engagerad i sitt ämne och elever. Mycket diskussion och 

grupparbeten. Svårighetsgraden var låg men en givande kurs. Ingen tenta, bara projektarbete och 

inlämningar.  

 

13458 ESPAÑOL III GENERAL (B) B1 - 4,50 

Spanskkurs som var givande beroende på hur aktiv du vill vara på lektionerna. Verbövningar, lyssna 

på läraren, diskussioner. I slutändan lär du dig mest spanska av att ha vänner som är spansktalande 

och att du tvingas prata spanska. Dock en bra kurs att hålla igång grammatiken.  

 

Staden och landet 
På kartan nedan har ni Valencia. Där knappnålen är ligger centrum. Finare område med alla större 

butiker etc. UPV, universitetet, är inringat med ett blått streck. Det röda strecket som jag så fint har 

ritat ut visar var Blasco Ibanez ligger. Det är den så kallade studentgatan. Längs med och runt omkring 

denna gata bor de flesta studenter i staden. Jag själv bodde där den gula cirkeln med svarta pricken 

ligger. 15min till city, 15min till plugget och 30min cykel till stranden. Mitt emellan allt vilket passade 

mig perfekt.  

Vad jag gillar med Valencia är att det är platt och passar perfekt för att cykla. Staden har allt du 

behöver inom max 30 minuters cykel. ValenBisi är city bikes som det finns att registrera sig på. För 60 

euro, tror jag, så kan du använda tjänsten så mycket du vill. De första 30 minuterna är gratis, sedan 

börjar det ticka per minut. Men då staden har allt inom 30min behöver du inte lägga något mer på 

transport. Tror jag åkte bussen 2 gånger under det här halvåret.  

Som ni ser på bilden nedan så har jag sparat många platser i Valencia. De flesta är nog tapas 

restauranger tror jag. Det gröna området som snirklar sig genom staden kallas Turia och är en gammal 

flod som blivit en väldigt fin park. Där kan man springa, ha en picknick, spela fotboll osv. Längs ner, 

turkos plupp med svart i, så ligger Ciudad de las Artes y Ciencias vilket är ett museum och konserthall 

med en helt otrolig arkitektur. Under denna byggnad finns något som jag håller kärt för Valencia och 

som jag besökte ofta; MYA. Den största och absolut bästa klubben i hela staden. Den, och vad mer 

Valencia har att erbjuda, berättar jag mer under rubriken fritid och aktiviteter.   
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Valencia 

 
Ciudad de las Artes y Ciencias. Bågarna till höger ligger klubben MYA 

Fritid och sociala aktiviteter 
När man är på Erasmus i Valencia så finns det alltid någonting att göra. Staden är proppfull av 

uteserveringar med tapas restauranger och barer. Stranden ligger bara 30min bort så när det är fint 

väder är det där du hittar alla.  

Just på grund av intensivkursen så lärde jag känna väldigt många, väldigt snabbt. Det gjorde att det 

varje helg var någon som hade någon anledning att fira någonting eller kände för att styra ihop någon 

aktivitet. Den härliga kulturen av att äta sent gör att man sitter till sent in på kvällen på en 

uteservering i 20 graders värme och dricker öl.  
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Jag har två favoritställen i Valencia, av många sparade ställen på kartan ovanför. La Vitti är en jazz och 

soul bar som varje måndag och torsdag arrangerar live sessioner. Grymma GT’s har dem också. När 

det kommer till mat är Tanto Monta dit du ska gå för att äta tapas. Grymma tapas för 1.8 euro styck 

med öl på liknande priser gjorde att jag gick tillbaka dit många gånger.  

 
Tapas på Tanto Monta 

Klubblivet i Valencia är allt vad Sveriges klubbliv inte är. Det är avslappnat, billigt och drar igång vid 2 

på natten och avslutas gärna vid 7 på morgonen. Den bästa klubben är MYA som ligger bredvid och 

under Ciudad de las Artes y Ciencias. Senare på våren när det blivit varmare öppnar även l’Umbracle 

upp som är som en park ovanpå MYA. Med två reggaeton dansgolv och ett hits golv samt den 

omliggande arkitekturen gör att MYA blev ett garanterat stammisställe.  
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L’Umbracle 

I Valencia finns många Erasmusorganisationer som skapar stora och små event. Nästan varje dag kan 

du hitta på något. Beer pong-turnering varje måndag, salsalektioner på onsdagar, fria inträden på 

klubbarna på helgerna. Detta gör att Valencia är en väldigt levande stad med alltid något att göra. 

Resor till Ibiza, Marocko, Portugal och södra spanska kusten är några av många resor man kan åka på 

under terminens gång som anordnas av Erasmusorganisationerna.  

 
Flaggfest under Ibizaresan  
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Åkte lite utanför Valencia för att springa ett warrior challange lopp 

 
Gjorde en road trip till Barcelona för att se Valencia vs Barcelona på Camp Nou 
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Hyrde ett hus med pool och firade svensk midsommar med 60 utbytesstudenter 

 

 
Kameltur i öknen i Marocko 



     

     

 

 

 

 10 (11) 
 

 

Fallas 

Mellan den 13e till den 19e mars så firar man Fallas i Valencia. Det är en högtid som alla pratar om 

innan och efter den äger rum. Under de första dagarna så byggs skulpturer, vissa upp till 10m höga, 

som placeras ut i nästan varje korsning i staden. Varje dag vid kl 2 så smälls det med så kallade 

mascletas, som är mer som smällare än fyrverkerier, på det stora torget inne i city. Varje kväll så 

anordnas det stora fester på gatorna som gör att de fylls på folk. Fyrverkerishower i skala med 

nyårsraketer från slussen tar plats varje natt under de sista dagarna. Den absolut sista natten så tänder 

dem eld på dessa gigantiska statyer vilket är riktigt häftigt. Det är en obeskrivlig fest som uppslukar 

hela Valencia. Av den anledningen skulle jag rekommendera att åka på våren om du ska till Valencia 

på utbyte, för det här vill du inte missa.  

 
En av de hundra statyer man kan hitta i korsningarna under Fallas 

 
Sista natten bränns alla statyer i staden 
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