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Valencia, UPV 

Innan avresa 

När jag skulle välja vart jag skulle åka var Spanien redan givet. Jag ville åka till ett spansktalande land 

men gärna i Europa för att kunna få Erasmusstipendium och vara nära min familj och pojkvän. När jag 

närmare undersökte de olika alternativen insåg jag att Valencia hade de kurserna som passade mig 

bäst och staden var det inte heller något fel på. En sak jag däremot missat var att de kurserna jag ville 

läsa endast fanns på spanska. Jag skulle ljuga om jag sa att min spanska innan jag åkte var dålig. 

Däremot är det en helt annan sak att läsa en kurs på högskolenivå på ens tredje språk jämfört med att 

beställa en kaffe. För att förbereda mig gick jag en kurs i Spanska B1 på KTH för att fräscha upp 

kunskaperna, där jag också träffade några som skulle till Valencia vilket gav lite trygghet också. 

Rekommenderar det starkt! 

Ett utbyte betyder väldigt mycket förberedelser! Jag har hört andra säga att förberedelserna innan ett 

utbyte kräver lika mycket tid som en 7,5 hp kurs i Sverige, och det stämmer verkligen. Det är väldigt 

förvirrande allt i början eftersom det inte finns riktigt någon samlad lista på grejer du behöver göra. 

KTH kräver vissa saker, ditt utbytesuniversitet något annat, CSN likaså och för min del kom även 

Erasmus in i bilden. Allt sådant löser sig tillslut. Kurserna jag skulle läsa i Valencia valde jag innan 

från Sverige, vilket stressade mig jättemycket i början för jag ville välja rätt. Insåg att det inte var alls 

någon stress och allt gick att ändra på plats.  

Ankomst 

UPV har en intensiv språkkurs innan riktiga terminen börjar i Gandia (cirka en timmes bilväg eller 

tågväg från Valencia). Språkkursen finns i nivåerna A1-B2 och ger 4 ECTS (1 ECTS = 1 hp). Jag kände 

mig väldigt nervös för spanskan i början och ville välja nivå B1. Den var tyvärr full så fick välja B2, 

vilket förmodligen ändå var den rätta nivån för mig. Om man inte känner att man passar i den nivån 

man sökt till så är det ingen fara. Folk bytte hejvilt under de första dagarna av kursen så undvik inte att 

åka bara för att den nivån du vill läsa är full. ABE-skolan gav mig ett stipendium för kursen så det enda 

jag behövde betala var boendet under de två veckorna (ca 300 euro) och mat. Jag var till en början 

väldigt osäker på om jag skulle åka eller inte. Kursen började 14 januari och jag hade haft väldigt otur 

som hade en tenta i Sverige den dagen. Bestämde mig för att åka dit den 15 januari och kunde börja på 

kursen den 16 januari. Det var så värt det! Vad jag inte hade förstått var att efter lektionerna hade en 

Erasmusorganisation ordnat massa aktiviteter så att vi utbytesstudenter skull kunna lära känna 

varandra, det var allt från volleybollturnering, salsalektion, matlagningskurs, karaoke, fester, 

middagar, dricklekar, utflykt till en vingård etc. För att vara med på alla dessa aktiviteter betalade man 

60 euro. Eftersom alla studenter var uppdelade på tre olika lägenhetshotell blev det mycket häng i 

lägenheterna också. Rekommenderar verkligen att åka dit då det är en väldigt rolig start på utbytet. 

Träffat många studenter som inte åkte till Gandia och de har lyckats komma in i ”gänget” och haft 

jätteroligt ändå så om man inte kan åka på språkkursen är det inte jättekris.  
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Strandhäng i prncip varje dag        Vinprovning på en vingård 

Jag har egentligen bilder som representerar dessa två veckor mycket bättre men många bilder är med 

personer som jag inte frågat om jag får lägga upp dem. 

I skrivande stund går det inga direktflyg till Valencia från Stockholm. Den lättaste resvägen enligt mig 

är att åka med direktflyg till Alicante eller Madrid och därifrån ta tåg. Tåget från Madrid är ett 

höghastighetståg (300km/h) så det går till och med snabbare att åka den tågvägen än mellan Valencia 

och Alicante.  

Min första kväll i Valencia träffade jag två danska tjejer på en bar. De hade redan varit där i ett halvår 

och skulle åka tillbaka till Danmark dagen efter. Den första frågan jag hade till dem var ”har ni lärt er 

mycket spanska?” För det var som sagt den största anledningen till att jag valt Spanien som mitt 

utbyte. Svaret från dem var nej. Besviket frågade jag varför och fick reda på att de hade endast 

engelska kurser, hade bara andra erasmusstudenter runt sig där huvudspråket var engelska och hade 

inte läst någon spanskkurs på plats. Jag och andra sidan hade nästan bara spanska kurser, träffade 

spansktalande dagligen och läste en spanska B2 kurs. Jag känner att jag lärt mig enormt mycket! Det 

finns alltså båda alternativen, att inte lära sig mer spanska (eftersom det ändå är rätt skrämmande att 

lära sig ett nytt språk, många obekväma situationer) men det finns såklart också goda möjligheter att 

göra det. 

 

Ekonomi 

De bidragen jag hade var från CSN, Erasmusstipendium och stipendium för språkkursen i Gandia. Du 

klarar dig helt klart på det, dock kan det vara smart att ha lite sparade pengar som man kan lägga på 

någon resa inom Spanien eller liknande. Inga obligatoriska avgifter fanns som skolan skulle ha.  

Jag upplevde det som det fortfarande är billigare i Spanien än i Sverige. Att äta matlåda i skolan känns 

knappt värt. För det första finns det nästan inga mikros och maten på universitet är rätt billig 

(trerätters för 5 euro eller en bocadillo för ca 2 euro). Priset för en middag ute beror lite på var du 

väljer att äta. På Blasco (studentområdet) kan man hitta många billiga och bra restauranger.  
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Detta t.ex. betala jag 2 € för 

Boende 

Jag fick en glad överraskning när jag fick veta att min mammas kompis hade en lägenhet i centrala 

Valencia som jag kunde hyra till ett rabatterat pris dessutom. Så jag har inte så mycket tips när det 

handlar om hur man hittar boende. UPV erbjöd inga boenden men det fanns några tips på hur man 

skulle gå tillväga. Majoriteten som var i Gandia hade inte fixat boende när de kom dit. I schemat fanns 

det till och med en ledig dag som var tänkt att åka till Valencia och leta boende/titta på boende och då 

drog ett litet gäng iväg. Faddrarna som höll i aktiviteterna kunde också ge tips var man skulle leta. 

Ingen verkade ha större problem att hitta lägenhet. Det hände att folk första veckan i Valencia skrev i 

en stor whatsapp grupp som vi hade och frågade om någon hade boendetips då de inte alls varit nöjda 

med sin lägenhet och de fick i princip alltid svar från andra utbytesstudenter om att det fanns lediga 

rum i deras lägenhet och så vidare. De flesta studenter bor i ett eget rum i en lägenhet med andra 

studenter på eller nära en stor väg (Blasco Ibáñez). Inte jag dock som bodde väldigt centralt i Valencia 

vilket jag stormtrivdes med. Standardpris var runt 250-350€ per månad för delad lägenhet. Många 

kontrakt kräver att du ska hyra den ett halvår. Antingen förlänger man terminen och stannar kvar, 

biter i det sura äpplet och betalar eller så kan man förhandla med hyresvärden på något sätt och 

försöka hitta en ny hyresgäst. Lägenheterna är helt okej, tror det beror mycket på vilka du bor med. 

Diskmaskin är inte vanligt vilket ofta leder till äckliga kök. Många utbytesstudenter gick ihop och 

lyckades hyra en hel lägenhet tillsammans och visste då vad de hade att förvänta sig.  

 

Universitetet och studierna 

Skolan är större än KTH. Det finns tre stycken spårvagnshållplatser till skolan beroende på vart man 

ska. En stor skillnad mot KTH skulle jag säga är sportutbudet. För 40€ per termin kan man köpa 

skolans sportkort där både skolans gym ingår, alla olika pass, fotboll, klättring, paddle mm. Det finns 

alltså både en stor fotbollsplan, tennisplan, friidrottsplan och mycket annat. Det jag saknade mest var 

studieplatser och de svenska kaféerna. Det fanns ställen att köpa mat, ofta mycket billigare än KTHs 

matställen men jag tyckte att utbudet var så mycket sämre. Många studenter köpte dricka och snacks 

från automater vilket man vänjer sig vid slutet av terminen. Det man däremot inte vänjer sig vid är 

bristen på bra pluggplatser. Det verkar som att kulturen är lite ”plugga hemma kultur”. Jag är lite 

mittemellan och brukar i Sverige variera mellan att plugga i skolan och hemma men i Spanien fick det 

bara bli hemma. UPV har pluggplatser men lyckades inte hitta någon jag kände mig nöjd med. I casa 

del alumno (motsvarighet till Nymble) är ljudvolymen jättehög och ingen av sittplatserna har 

vägguttag för dator. Biblioteket är istället alldeles för tyst, vilket innebär att om du pluggar med en 

kompis kan man inte diskutera alls där inne utan att få arga blickar på sig och schh ljud. Jag kanske 

bara hade otur och andra lyckats hitta jättebra platser.  
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Det ämnesområdena som erbjuds är:  

• Arts and Humanities 

• Engineering and Architecture. Agrifood and Forest 

• Engineering and Architecture. Architecture and Civil and Building Engineering 

• Engineering and Architecture. Industrial and Aeronautical 

• Engineering and Architecture. Information and Communications Technologies 

• Engineering and Architecture. Management 

• Engineering and Architecture. Science and Technology for Health 

• Health Sciences 

• Sciences 

• Social and Legal Sciences 

Alla dessa områden har sedan olika masters att välja på och olika skolor. 

(https://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-en.html) 

Min master hette “Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil” (engelsk 
översättning: Master's Degree in Planning and Management in Civil Engineering) och tillhörde skolan  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (på UPV sa alla Caminos men 

använde även ETSICCP). Den skolan är ungefär som samhällsbyggnad på KTH. Jag hade även en kurs 

från en annan master men från samma skola, ETSICCP, och två kurser från en annan skola, Escuela 

técnica superior ingenería de edificación (ETSIE).  

I min master började alla kurser tidigast kl 15 och slutade senast kl 21. Alla fredagar var jag ledig (läs: 

satt hemma och pluggade). Anledningen till att vi var lediga var både för egen studietid men även små 

tentor, presentationer eller dylikt kunde vara under dessa dagar (hände aldrig mig dock). En stor 

skillnad från KTH var att istället för 2 kurser samtidigt hade jag i UPV 7 kurser sträckt över hela 

halvåret. Alla kurser jag hade valt hade lektioner endast en gång i veckan (någon hade 2). Alla 

https://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-en.html
http://www.upv.es/entidades/ETSICCP
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kurserna som fanns i min master erbjöds endast på spanska (det fanns dock en english-friendly). Jag 

valde en kurs på engelska från en annan master så kurserna jag valde bestod av 6 kurser på spanska 

och 1 på engelska. Det går att få ihop kurser på engelska men det fanns inte så många kurser på 

engelska som jag kunde tänka mig att läsa. Examinationen skiljde sig rätt mycket från den vi har i 

Sverige. I Sverige är stort fokus på tentan. Alla kurser här hade större fokus på uppgifter under kursens 

gång. Föreläsningarna på UPV var en blandning av en föreläsning och en övning på KTH. I klasserna 

var vi cirka 20-40 studenter. 

Generellt är UPV mycket mer ostrukturerat än KTH, precis som Spanien är mer ostrukturerat än 

Sverige. I början flyttades lektionerna till en annan sal och det fick jag ingen information om. Någon 

lektion var inställd, hade jag inte heller fått någon information om. Var beredda på att det är väldigt 

rörigt i början. Jag har försökt flera gånger att få ett datum på när en tenta är eller när en inlämning 

ska in. På några av mina spanska kurser har läraren för det mesta ryckt på axlarna. Fick till och med 

svaret ”jag vet inte, när tycker du?” när jag frågade när tentan var. Du kan få veta att du ska ha en tenta 

(lätt tenta) en lektion innan tentan vilket gör att ens svenska vilja till planering blir lite krånglig. Hade 

en kompis som missade tentan, på grund av att han inte ens visste att det var tenta, men det var ingen 

fara. ”Kom på nästa” fick han som svar. En riktig ”no pasa nada” – kultur. Detta var kanske hälften av 

kurserna, mer exakt de kurserna som var i min master (“Máster Universitario en Planificación y 

Gestión en Ingeniería Civil”). De andra kurserna från en annan master och från ETSIE-skolan var 

istället KTH-jämförbara när det handlar om planering och struktur.  

Kurser 

Till skillnad från boende så är det mig man ska fråga när det handlar om kurser (iallafall inom mitt 

masterprogram). När jag kom till Valencia hade skolan ett uppstartsmöte för utbytesstudenter där 

man fick jättemycket bra information om kursval och allt annat som behövs. Där fick jag också veta att 

de kurserna jag hade valt innan bara var som ett riktmärke och jag kunde välja andra om jag ville. Det 

var jättelätt att byta i deras system på nätet. UPV hade som krav att jag endast fick ta kurser 

motsvarande 10 ECTS  (2-3 kurser) utanför skolan Caminos. Detta gällde dock inte om jag vill ta någon 

kurs från skolan Edificación (ETSIE). Min första vecka var väldigt tuff schemamässigt, jag gick på 

lektioner motsvarande 40 ECTS för jag ville testa jättemånga olika kurser för att kunna avgöra vilka 

som jag tyckte var intressanta och möjliga att klara kunskapsmässigt och språkmässigt. Sedan frågade 

jag jättemånga olika studenter om kursrekommendationer. Rekommenderar verkligen att göra det 

speciellt om man läser kurserna på spanska.  

De kurserna jag hade:  

31838 - FINANZAS, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y 

CONSULTORAS (FINA) – 4,5 ECTS – Spanska (English-friendly) 

 

Detta var enligt UPV en english-friendly kurs. Om jag ska vara helt ärlig valde jag den endast för det 

och för att den tillhör mitt ämnesområde. Jag upplevde endast den första lektionen som english-

friendly dock. Läraren var väldigt exalterad över att ha fyra svenskar och två tjecker i klassen och var 

väldigt tydlig med att vi kunde fråga honom vad som helst på engelska. I början svara han på engelska 

sen sa han att han endast skulle svara på spanska och sen fick jag inte ens fråga på engelska. Han 

kanske bara ville att vi skulle öva på vår spanska. Denna kurs tyckte jag helt klart var svårast. Läraren 

pratade snabbt, hans powerpoints lades aldrig upp på poliformat vilket försvårade vår översättning 

och saker han skrev på tavlan var omöjligt att förstå. Kursen bestod främst av ett arbete i par där vi 

utbytesstudenter inte fick vara tillsammans vilket underlättade väldigt mycket. Tentan var kryssfrågor 

men väldigt svår. Det var mycket nya begrepp så kunde inte riktigt använda mina tidigare kunskaper 

men samtidigt är det kursen jag lärde mig mest på. Det är egentligen inga större fel på kursen mest att 

den är svår att hänga med i men samtidigt lätt att bli godkänd i. Man måste ha 80% närvaro för att 

klara kursen den enkla vägen om man inte vill göra ett extra arbete. 
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32259 - EVALUACIÓN DE PROYECTOS – 3 ECTS – Spanska 

Kursen bestod av tre inlämningar som vi nästan gick igenom färdigt under lektionen. En tenta som 

man fick göra på datorn, som var nästan en kopia av en av inlämningarna. Sedan två projektarbeten i 

grupp. Mycket arbete i kursen men klasskamrater är schyssta och hjälper till. Helt klart en möjlig kurs 

om man pluggar inom detta då stort fokus är på beräkningar snarare än teori på spanska. Kunde 

använda mycket av mina förkunskaper i denna kurs. Vi nuvärdesberäknade, räknade på annuitetslån, 

investeringar och använde mycket excel. 

32633 - TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL – 3 ECTS – Spanska 

En kurs som bygger på tidigare statistikkurser och är mer applicerad på bostadsmarknaden och 

ekonomiska aspekter. I kursen var vi endast 10 elever. Vi satt alltid i en datorsal vilket ändå var lite 

konstigt för kursen hade stor fokus på föreläsningar snarare än övningar. Hela kursen betygsätts 

genom ett projektarbete i grupp. Det är alltså ingen obligatorisk närvaro som många andra kurser. Jag 

och en till kompis från Sverige fick tillåtelse att skriva projektarbetet på engelska dessutom. En bra 

kurs om man vill slippa spanska tentor och på så sätt komma lättare undan. 

32625 - VIABILIDAD ECONÓMICA DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS – 3 ECTS - Spanska 

Denna kurs kom i ett paket med nästkommande kurs (32624). Man måste alltså läsa båda eller ingen. 

Tror jag och en svensk kille som gick kursen med mig chockade både lärarna och oss själva. I början 

trodde lärarna aldrig att vi skulle klara kursen och förklara att vi skulle behöva göra ett arbete på excel, 

skriva en rapport på spanska, ha en tenta på spanska och hålla en presentation på spanska. Vi två bara 

står och nickar och säger att vi ska läsa kursen. Det sluta med att vi klara kursen och till och med 

hamna i övre toppen av hela klassen. Vi gjorde ett likande excelarbete under lektionerna så att göra ett 

eget var inte jättejobbigt. Lektionerna hade inget nävarokrav men man vill absolut inte missa en 

lektion då man missar delar av excelfilen vi jobbar på. Rapporten var lite tuffare dock men helt klart 

överkomlig. Tentan var inte så svår som vi hade trott i början av kursen och presentationen var endast 

för de två lärarna. 

I kursen gick vi igenom alla kostnader och intäkter vid en fastighetsinvestering och när de skulle 

betalas. Det inkluderade bland annat konstruktionskostnader, markkostnader, försäkringar, skatter, 

licenser, försäljningsintäkter etc.  

32624 - EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS PROMOCIONES INMOBILIARIAS, INVERSIÓN 

INMOBILIARIA – 3 ECTS – Spanska 

Kursen var uppbyggd på samma sätt som 32625. Det var samma projekt, vi fortsatte bara på andra 

beräkningar. Tentan skrevs samtidigt men var uppdelad i två delar utefter de två kurserna.  

I kursen evaluerade vi olika finansieringssätt för att finansiera fastighetsinvesteringen vi gjorde i 

tidigare kursen. Det var bland annat med olika typer av lån som beräknades med excel. 

33535 - INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT – 4,5 ECTS – Engelska 

 

Den enda kursen jag hade på engelska men ändå den som krävde mest från mig. Två lektioner i veckan 

med inlämningar varje vecka och ett avslutande grupprojekt bestod kursen av. Kursen var uppdelad i 

två olika delar med två olika lärare. Ena delen var risk management och andra delen delivery methods. 

En bra projektledningskurs men personligen intresserar det inte mig jättemycket så det var den kursen 

jag hade svårast att koncentrera mig på.  

13459 - ESPAÑOL IV GENERAL (B) B2 – 4,5 ECTS – Spanska 
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Betygsättningen av kursen bestod av tre inlämningar, en tenta och en presentation. Lektionerna var 

två gånger i veckan. Här blir du utpekad och tvingad att prata. I alla fall i nivå B2. Eftersom alla är 

utlänningar är inte det så obekvämt. Jag gillade inte riktigt lärarens undervisningsmetoder och hon 

kunde lätt tappa bort syftet med lektionen och prata om olika skinksorter i Spanien vilket i och för sig 

var rätt roligt. Detta var ändå ett väldigt bra komplement för att lära mig spanska och fick mer 

grammatik och teori som kunde stödja mina egna praktiska övningar på spanska. Dessutom var detta 

ett bra sätt att lära känna flera utbytesstudenter. Många som inte var i Gandia lärde känna jättemycket 

folk tack vare dessa lektioner.  

 

De kurserna jag testade:  

31839 - DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS – 4,5 ECTS – Spanska 

 

Kan inte säga mer om kursens innehåll än att den liknade Integrated construction project 

management. Det första som hände var att jag fick ett prov som var tänkt att kolla vad vi redan kunde. 

Jag kunde ju säkert lite men inget alls när jag fick provet på spanska. Läraren kändes inte alls 

förstående och verkade inte gilla att ha svenskar i klassen. Två andra svenskar lämnade kursen efter 

första lektionen. Jag stannade i två lektioner till och hoppades på förbättring men lärarens ogillande 

blickar och ännu ett till misslyckat prov fick mig tillslut att också hoppa av.  

34312 - EMPRENDEDURISMO Y CREACIÓN DE EMPRESAS – 3 ECTS – Spanska 

 

Har ingen information innehållsmässigt om kursen. Läraren tyckte det var fantastiskt att ha en svensk 

tjej och en tysk kille i klassen och sa att allt skulle gå toppenbra för oss. Ingen tenta i kursen utan bara 

ett projektarbete som jag hörde av den tyska killen som stannade i kursen att det inte var så jobbigt. 

Som enda kurs jag provade så krävde läraren att man skulle vara väldigt muntligt aktiv och ropade ut 

namn rakt ut i klassen som skulle svara på en fråga. Han särbehandla inte oss erasmus studenter utan 

vi fick också frågor. Om du inte tycker det är alls jobbigt när du är där rekommenderar jag denna kurs. 

Jag valde ändå att skippa denna på grund av osäkerhet kring spanskan och för att jag var nöjd med 

kurserna jag hade och denna slutade kl 21.  

34311 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA – 3 ECTS – Spanska 

 

Har ingen information innehållsmässigt om kursen. Gick på en lektion i denna men den krockade med 

min enda kurs på engelska så jag hoppade av den. En finsk tjej och tysk kille gick den hela terminen 

och berättade att det tydligen var mycket inlämningar och att de la lika mycket tid på den kursen som 

alla deras andra kurser tillsammans. Dock läste det bara 18 ECTS ungefär. Klassen var mindre, ca 10 

pers. Stämningen var rätt avslappnad och krävdes lite att man var mer aktiv på lektionerna men att 

prata där var inte alls några problem. 
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Staden och landet 

Det är inte konstigt om du ser folk dricka öl på en bar en måndag, oavsett vilken tid på dagen det är. 

Stämningen är väldigt avslappnad i Spanien och väldigt många hänger ute på ett helt annat sätt än i 

Sverige. Till skillnad från Sverige där många åker hem direkt efter en arbetsdag så äter många ute i 

Valencia, tar en öl etc.  

 
Ett glas vin på takbaren Ateneo 

Intrycket jag fick var att många inte är så bekväma med att prata engelska. Många förstår engelska så 

du kan få svar om du frågar på engelska men ofta bara korta svar. Att du frågar på en knagglig spanska 

om vägen ger dig förmodligen mer information än om du frågar på engelska då du som standardsvar 

får en pekande hand och ett ”That way”. Många i min klass var från Sydamerika och där kunde vissa 

ingen engelska alls, vilket gjorde att jag undvek dem i början för skämdes över min spanska och de 

gjorde likadant för de skämdes över sin engelska. Efter ett tag insåg jag hur töntig jag var och att de 

inte alls tyckte min spanska var dålig eller skrattade åt mig när jag pratade (minus en gång då jag 

råkade säga någon sexuell referens) utan istället var väldigt imponerade att jag gett mig på ett tredje 

språk. Så var inte för nervös och blyg med språket! 

Butiker och mataffärer är stängda på söndagar, vilket gör det lite krångligt om du saknar vitlök till 

söndagsmiddagen till exempel. Det finns några expressbutiker som inte har lika stort utbud och högre 

priser men det blir klart krångligare än söndagar i Sverige.  

Förr gick en flod rakt igenom Valencia som hette Turia. På grund av en översvämning omledde man 

floden och idag är det istället en avlång park. Jag hörde någonstans att man inte är en riktigt Valencia 

bo om man inte tagit sig igenom hela Turia, så jag ångrar lite att jag inte cyklade igenom hela. En 

annan sak man absolut inte får missa när man är i Valencia är Ciutat de les arts där alla typer av 

utställningar finns samlade. Jag gick faktiskt både på Harry Potter utställning och science museum, 

men det vanligaste är nog bara att man svänger förbi för att kolla på de fina byggnaderna. 
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Turia som sträcker sig genom staden 

 

 
Ciutat de les arts 

 

Höjdpunkten under terminen var helt klart Fallas. Det pågår under cirka en månad men är som störst 

under cirka en vecka i mitten av mars. Trots att jag var väldigt delaktig under festligheterna var det 

ändå svårt att förstå allt som hände. Man firar alltså att våren är på ingång. Häftiga skulpturer av trä 

och papier-maché är utspridda över hela staden. Varje dag klockan 14 är det en mascleta vid Plaza del 

Ayuntamiento. Bästa beskrivningen för en mascleta jag hörde var ”en konsert av oljud”. Jättemånga 

människor samlas för att lyssna på väldigt höga smällar i cirka fem minuter. De sista dagarna är det 

fyrverkerier på kvällarna (de finaste jag någonsin sett), och gatufester överallt med djs och barer på 

gatorna. Mitt i allt var jättemånga kvinnor och barn med jättefina klänningar, som en av dagarna går 

med blommor till Plaza de la Virgen. En eldparad hanns också med innan avslutningen av Fallas, La 

crema, där alla 700 skulpturer bränns upp. Fallas var det mest galna jag varit med om, speciellt som 

boende i innerstan. Om du hamnar någon annanstans i Spanien än Valencia rekommenderar jag att 

åka till Valencia och uppleva det i 3 dagar eller något sånt. Alla var lika glada när det var över som när 

det började. Man blev rätt trött på allt liv när det varat i en månad, det blev även de mest festgalna 

personerna.  
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Valencia har ett tunnelbanesystem och det är inga större fel på den förutom att den slutar att gå vid ca 

23. Då jag bodde i stan så hade jag ett månadskort för tunnelbanan. Det är inte lika lätt som i Sverige 

för i Valencia krävs det att du går till ett kontor med bild och en kopia på ditt pass så att de kan fixa ett 

personligt metrokort till dig. Tips: om du funderar på månadskort kan en kopia på passet och ett 

passfoto vara skönt att ha fixat i Sverige. Om du däremot bara behöver ett klippkort behövs inte det 

ovannämnda utan det funkar lika enkelt som i Sverige. Ett annat väldigt populärt transportsätt i 

Valencia är att cykla. För 30 euro per år kan man få låna cyklar av Valenbisi som finns utspridda över 

staden. För det mesta funkar det bra, ibland tar cyklar vid stranden eller skolan slut och då får man 

välja annat färdsätt. Taxi är väldigt billigt också. Bara du går till en liten större väg så hittar du tillslut 

en taxi. Genomsnittspriset för mina taxiresor i staden blev 6 € så det är inte så farligt. 

 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag skulle säga att det finns aktiviteter som passar alla i Valencia. Klubbar och barer av hög kvalitet 

finns det gott om. Sportutbud på UPV likaså. Om man är mer för surfing finns det både möjlighet att 

hyra och gå på lektioner vid stranden. Yoga finns både möjlighet vid skolan, stranden och Turia. Hela 

ciutat de les arts är fylld av olika utställningar och i innerstan finns det mer konstmuseum för den 

konstintresserade och där är också arkitekturen bäst.  

 
Dessa tre Tequila shots betalade jag totalt 1,5 euro för. Vill du också ha det så  

billigt rekommenderar jag Parabarap på onsdagar 
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I början av utbytet var det rätt mycket fokus på festande och lära känna människor. Sedan trappade 

det av för min del i alla fall (vissa fortsätter starkt hela utbytet). Jag kände dock efter någon månad att 

man vill variera med att faktiskt uppleva landet på annat sätt. Jag och några kompisar åkte ofta på 

dagsturer. Vi hyrde en bil och åkte till vattenfall, varmvattenkällor, städer, grottor etc. Det finns olika 

organisationer på plats som anordnar resor. Allt från bara dagsturer för ca 20 € till resor till Marocko 

för 500 €. Jag åkte aldrig på en sådan resa men fick inspiration av deras resor och gick ihop med några 

kompisar och gjorde den själv istället.  

 
Dagstur till Cova Tallada och Calpe 

  
Min personliga favorit Montanejos där jag till                Font de l’Algar  

och med var 2 gånger 
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All annan fritid bestod mest av strandhäng, middagar, upptäcktsfärder i staden, häng på barer eller 

klubbar, get-togethers (läs: fest) hemma hos folk etc.  

 
Strandhäng   Hann med att gå på två fotbollsmatcher 

 

 

 

Paella på stranden   Middag hemma hos mig Min favoritrestaurang 
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Läraren i en av mina kurser hade under hela kursens gång pratat 

om en resa till Barcelona. Jag trodde inte detta gällde mig så hade 

bara slutat lyssnat varje gång han pratade om det. Veckan innan så 

kom en tjej i klassen från Peru fram till mig och frågade om vi fyra 

svenskar skulle med, och där stod jag som ett frågetecken. Jag och 

en av de svenska killarna bestämde oss för att åka med. Vi åkte 

med buss jättetidigt på morgonen och kom hem sent på natten. 

Dagen började med en innovationsmässa och sedan ledig tid i 

Barcelona. Häftigt och få åka till en till stad i Spanien men gladast 

var jag att få lära känna folk bättre i min klass och prata spanska 

med dem.  

 

 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Det jag spontant vill säga står nog i varenda reseberättelse du 
kommer läsa men jag skriver det ändå, ÅK PÅ UTBYTE! Det är 
det mest spännande, skräckinjagande och samtidigt roligaste jag 
gjort. 
 
Även om dina kurser kommer vara på engelska rekommenderar 
jag att läsa en kurs i spanska innan du åker. Du klarar dig helt 
klart utan att kunna spanska men tro mig om du har grunden i 
spanska innan du åker så kommer den utvecklas fort bara av att 
befinna sig i Spanien.  
 
Jag har försökt att få med det viktigaste och ge en bild av hur det 
är att studera i Spanien men skulle inte förvåna mig om jag 
missat något. Så om du har minsta fråga eller fundering, tveka 
inte att höra av dig till mig för att få reda på allt från restaurangtips, dagsturer, kurser, UPV, Spanien, 
ja allt möjligt helt enkelt. Som man kanske kan se på min långa reseberättelse tycker jag det är 
jätteroligt att prata om mitt utbyte.  
 
Lycka till med dina utbytesstudier! 
 
Sofia Fjelkestam 
Sofia.fjelkestam@gmail.com  
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