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En lärorik och spännande termin i Köpenhamn 

Innan avresa 
Jag hade inte planerat att åka på utbytesstudier då jag tyckte att det verkade läskigt att åka själv. Veckan 
innan ansökningen skulle in, såg jag att vi hade möjligheten att åka till Köpenhamn. Då jag alltid varit 
fascinerad av den danska designen och arkitekturen lät detta som en inspirerande resa.  

Då jag åkte till ett nordiskt land var förberedelserna få. All information om vad du behöver göra innan, 
under och efter utbytet får du från din utbyteskoordinator, så det är aldrig några egentliga oklarheter 
kring detta. Några kompletteringar till ansökan gjordes samt ansökan om Erasmusstipendiet, där ett 
språktest i engelska är inkluderat. Vid ankomst ansökte jag om ett CPR-nummer, vilket är ett danskt 
personnummer som du får tillfälligt. Detta kan även ansökas om innan ankomst för att få det tidigare. 
Ett CPR-nummer krävs för att få stanna i Danmark i mer än 3 månader, och används vid ansökan om 
kontokort, bibliotekskort, för att få en läkare mm. 

Ankomst 
Jag kom till Köpenhamn dagen innan introduktionsveckan startade. Det var lagom då det fanns mycket 
tid till att utforska staden och lära känna andra utbytesstudenter. De hade en separat uppstart för 
utbytesstudenter som hölls av utbyteskoordinatorerna på skolan. De visade sina olika campusområden, 
hade introduktion till programmet och visade några populära områden i närheten med barer och 
restauranger. Det var inga övriga aktiviteter inplanerade då de inte har någon sektion eller liknande som 
KTH.  

Ekonomi 
Jag ansökte om Erasmusstipendiet, vilket gav en bra extra peng för att slippa snåla. Jag tog även 
studielån under perioden. Det var en del studenter som jobbade under vistelsen i Köpenhamn, så detta 
är också ett alternativ om du inte vill ta lån och ändå ha lite mer pengar att röra dig med. Kostnaden för 
mat är ungefär densamma som i Sverige, medan shoppingen var något dyrare på grund av 
växlingskursen. Det gick bra att spara pengar då vi ofta lagade mat hemma tillsammans med andra 
studenter istället för att gå ut och äta. Ett bra tips för att spara pengar är att köpa en cykel. Området 
kring där vi bodde kryllade av cykelbutiker där du kan få tag i en begagnad cykel för ungefär 1000 kr. 
Då går det att ta sig överallt i Köpenhamn, billigt och snabbare än bussen.  

Boende 
Skolan erbjuder boende i kollektiv med andra utbytesstudenter. Detta behöver du inte ansöka om utan 
endast tacka ja till. Detta är ett bra alternativ då det är svårt att få tag i boende i Köpenhamn, då 
bostadsmarknaden liknar den i Stockholm. Boendet ligger på ca 10 minuters cykelavstånd från skolan, 
och endast 20 minuter från stan. 
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Jag delade lägenhet med två andra utbytesstudenter, en tysk och en australiensare, som läste samma 
termin som jag, vilket var ett stort plus då vi kunde ta hjälp av varandra. De försöker mixa killar och 
tjejer, samt olika nationaliteter så gott det går. Vill man finns det möjlighet att byta rum med en annan 
student. Kostnaden för boendet betalades under sommaren i en klumpsumma, ca 35 000 kr, vilket kan 
vara bra att vara förberedd på. Detta var dock skönt då man slapp fundera över hyran under resten av 
terminen. Lägenheten var liten med tre rum och kök, men fräschare än jag föreställt mig. Jag ångrar 
inte att jag valde studentboendet, då det var kul att bo alla utbytesstudenter i samma byggnad, 
jämförbart med en studentkorridor.  

  

Universitetet och studierna 
KEA erbjuder flera olika program, bland annat: media, bygg, ekonomi, business och IT. Inom de flesta 
programmen har de både danska klasser och internationella klasser. Min klass var internationell med 
personer från olika delar av Europa, och undervisningen var på engelska. De erbjöd en kvällskurs i 
danska för ca 1000 kr, men denna kändes dock inte relevant för mig då danskan ligger nära det svenska 
språket, och utbildningen var på engelska. 

Efter en period märktes en ganska stor skillnad mellan KEA och KTH. KEA jobbar endast i projekt och 
har inte lika mycket undervisning av lärare. Lärarna förklarade detta med att vi själva ska söka upp våra 
lösningar, då de fått undervisning i standardkonstruktioner tidigare terminer.  Detta ledde till en känsla 
av att jag inte har lärt mig så mycket nytt som jag eventuellt skulle ha gjort på KTH. Dock gav 
projektarbetet en stor kunskap i att samarbeta och en inblick i hur processen går till i arbetslivet, samt 
träning i att göra korrekta ritningar vilket har varit väldigt givande. 

Efter några veckor med föreläsningar var det mest konsultation från lärarna på lektionstid, vilket jag 
tyckte var ganska onödigt då de inte hade mycket tid till varje grupp och kunde ha utnyttjat tiden för 
undervisning för att få ut mer av studierna. Projektet och den individuella delen redovisades och 
betygsattes efter ett antal frågor från lärarna. 

Kurser 
När jag ansökte om utbyte blev jag informerad om att jag skulle läsa termin 5 på KEA. Dock blev det av 
någon anledning ändringar och jag fick läsa termin 4 istället. Den stora skillnaden mellan de två 
terminerna var att termin 5 inriktade sig på renovering av byggnader och termin 4 på kommersiella 
byggnader.  

De kurser som ingick var Design, Production och General och den valbara kursen Design Consultancy. 
I kursen General ingick delkursen Communication som jag tyckte var intressant och givande där vi fick 
en del verktyg och övningar i att arbeta i grupp, hålla i presentationer och skriva uppsats. I övrigt hade 
kurserna fokus på projektet och handlade om de olika material och lösningar vi kunde använda oss av. 
De har inga kursplaner eller kriterier för betyg att ha som utgångspunkt. Detta ledde till att jag ofta fick 
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vända mig till de internationella studenterna i klassen för frågor. Det tog cirka en månad innan jag 
verkligen förstod upplägget och vad vi förväntades leverera.  

Vårt projekt handlade om att utifrån ritningar för en kontorsbyggnad göra materialval och välja 
konstruktionslösningar. Den största delen av projektarbetet bestod av att göra ritningar i Revit för de 
olika skedena i byggprocessen, för både kunden och konstruktörerna. Utöver detta använde vi en del 
andra program, däribland Sigma och Microsoft Project, för att planera bygget utifrån tidsplan, ekonomi 
och vi använde oss av de nödvändiga dokumenten i ett byggprojekt, tex olika kontrakt. Vårt projekt 
pågick ca 3 månader och var övergripande över alla kurser, där vi hade ett antal olika lärare. I projektet 
ingick även en individuell del där du ska precisera och presentera en utvald del av byggnaden.  

   

Under terminen hade vi ett antal studiebesök, både till byggarbetsplatser och häftiga befintliga 
byggnader. Denna byggnad ingick i vårt projekt i den valbara kursen. 

Staden och landet 
Mitt första intryck var att Köpenhamn kändes som en gammal småstad, en mysig stad med många gamla 
vackra byggnader och kvarter. Jämfört med Stockholm kändes Köpenhamn mer avslappnat och enkelt. 
Även folket är lugnare och känns gladare, vilket gav ett skönt klimat.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Fritiden spenderades till en början med att utforska stadens olika delar på cykel och besök på ett antal 
museer. På kvällarna hängde vi på boendets takterrass för att lära känna varandra bättre. Efter några 
veckor tappade jag dock intresset av att hänga med det stora gänget och började istället umgås med 
några klasskamrater som var bosatta i Köpenhamn. Köpenhamn har ett stort utbud av pubar och bra 
restauranger, många i närheten av skolan. Passa på att hänga i någon av Köpenhamns härliga parker 
medan det fortfarande är varmt ute. När det närmade sig examen spenderades den mesta tiden framför 
datorn på skolans bibliotek.  

Skolan anordnade en del aktiviteter för oss utbytesstudenter. Bland annat en sightseeingtur runt 
Köpenhamn och en dansk jullunch. 

För dig som är sugen på att resa under utbytet finns det mycket tid till det då det inte är så mycket 
föreläsningar och du kan planera dina studier själv och tillsammans med din grupp. 
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Besök på ”The cistern” som är Köpenhamns gamla vattencistern från 1800-talet. Väl värt ett besök! 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Trots att jag inte planerat att åka på utbyte kan jag verkligen rekommendera det. Tyvärr levde inte 
utbildningen riktigt upp till förväntningarna, men jag har lärt mig extremt mycket om mig själv och 
träffat underbara personer på vägen. Om du fundera på att inte köpa en cykel och resa med buss, köp 
en cykel ändå. Det är billigare, lättare och du kan lättare hänga med dina kompisar. 
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