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Staden 

Höstterminen 2014 åkte jag på en utbytestermin till Spaniens huvudstad Madrid. Madrid 
ligger mitt i landet och med bergen tätt på. Det bor cirka 4 miljoner människor i staden och 
det finns alltid något att hitta på. Staden är uppdelad i olika små områden som uttrycker sig på 
olika sätt, man kan gå runt i timmar då gatorna avlöser varandra en efter en. Det kulturella 
utbudet är otroligt stort; små och stora teatrar finns överallt, många välkända muséer finns 
här, exempelvis Prado och Reina Sofia, det kungliga slottet samt parlamentet ligger mitt i 
centrum, flera stora fotbollslag med tillhörande arenor och kaféer och restauranger har öppet 
från tidig morgon till sen natt. Madrid har väldigt mycket att erbjuda helt enkelt oavsett vilka 
intressen man har. Tunnelbanesystemet är välutvecklat och det är en promenadvänlig stad om 
man tycker om att gå så kan man ta sig runt till fots genom hela centrala Madrid.  

Universitetet 

Universitetet ligger cirka 35 minuters bussfärd ut från centrum från stationen Príncipe Pio, det 
är dessvärre inte möjligt att åka tunnelbana eller tåg dit, men bussarna går var tionde minut 
under dagtid så man behöver aldrig vänta länge. Universitetet är nyrenoverat och det är 
väldigt fint överallt, klassrummen är stora och det finns restauranger och kaféer i alla 
byggnader. Det finns fotbollsplan, med löparbana runt och ett gym som man kan köpa 
medlemskap till. Det finns studentboenden på området där man kan hyra rum, man kan även 
bo inne i samhället där skolan ligger som heter Villaviciosa de Odón. Omgivningen runt 
skolan är ett vanligt bostadsområde med otroligt vackra milslånga vyer över landskap och 
berg.  

Mottagande 

Första veckan i september var det introduktionsvecka på universitetet vilket betyder att man 
går på ett informationsmöte för att sedan registrera sig som student. Man får 
inloggningsuppgifter till skolans hemsida, jämförbart med Ladok, där man kan se sina kurser, 
schema, kursplattform etcetera. Om man vill kan man även under denna vecka få en kort 
intensivkurs i spanska. Om man inte gör det har man ledigt, då kurserna tidigast startar efter 
denna vecka. Universitetet hade inte arrangerat något extra för oss utbytesstudenter, så om 
man inte deltog i spanskaundervisningen var det inte några andra arrangemang förutom en 
kort stadsrundtur inne i Madrids centrum.  

Kurser 

Något som man ska veta, och som jag önskade att jag hade fått veta innan jag kom till 
Madrid, var att det bara är tillåtet att läsa 24 ECTS-poäng under en termin. Detta på grund av 
att Spaniens läsår är uppdelat på tre delar. Eftersom jag hade fått veta att jag skulle söka 
kurser för 30 ECTS-poäng kom detta som en oväntad och mindre trevlig överraskning. Då jag 
hade tid över i mitt schema frågade jag om jag ändå kunde få lägga till en kurs så jag fick ihop 
30 ECTS-poäng, men detta var inte möjligt på grund av deras regler.  



Totalt så läste jag alltså fyra olika kurser som vardera gav 6 ECTS-poäng; 

1. Human Rights and cooperation in development 
2. Foreign Policy of the United States of America 
3. Creative Thought 
4. Tourist Market  Structure 

Man bör vara beredd på att kurserna ändras, så de kurser jag hade valt hemifrån när jag sökte 
var inte de som jag sen fick tilldelat, så när man söker kurser ska man ha det i åtanke att de 
bara är preliminärt. Jag läste kurser både på spanska och på engelska, och både på 
kandidatnivå och på magisternivå så svårighetsnivån varierar och så gör även lärarnas 
kunskap i det engelska språket. Lektionstiden var oftast mellan två och tre timmar. I Spanien 
kan man även ha lektion på kvällarna så att en lektion var mellan klockan 17 och 20 var inte 
ovanligt. Hade man även lektion tidigare på dagen kunde skoldagarna bli långa, men som sagt 
så fanns det kaféer och restauranger på skolan.  

Kurserna var upplagda på det sätt att det var ett midtermtest i oktober och ett final test i slutet 
av terminen i december, dessa var skriftliga. Däremellan var det oftast obligatoriska uppgifter 
till varje vecka, dessa kunde bestå av muntliga presentationer enskilt eller i grupp, skriftliga 
inlämningar och seminarier. Vi hade inte någon kurslitteratur i form av böcker, utan vi fick 
allt på vår skolsida av läraren i form av PowerPoints, artiklar, videos etcetera.  

Boende 

På skolan fanns det elevhem där man kunde hyra ett rum, där ingick även frukost och middag. 
Jag valde dock att bo inne i Madrids centrum och ta bussturen ut till skolan istället för 
tvärtom. Boende letar man själv och det är rimligtvis enkelt att hitta det då väldigt många hyr 
ut rum i sina lägenheter. Det finns också lägenheter med cirka 10 rum i som är riktat bara till 
utbytesstudenter, så man behöver inte oroa sig över att inte hitta boende. Jag rekommenderar 
att boka några nätter först på hostell/hotell och sedan gå och titta på rummen innan man 
skriver på kontrakt och betalar deposition och hyra.  

Bra hemsidor som man kan använda är: 

www.idealista.es 

www.habitaclia.es  

www.loquo.com 

www.fotocasa.es  

www.segundamano.es 

Det är bra att ha kunskap i spanska då dessa sidor främst är på spanska. 

 

Nöjen och fritid 

Som jag tidigare nämnde i beskrivningen av Madrid finns det väldigt mycket att se och göra 
vilken dag eller tid på dygnet det än är. Jag rekommenderar att man promenerar runt i staden 
och själv finner sina favoritplatser. Det finns många vackra byggnader och torg att upptäcka. 
Många museer att besöka. Retiro-parken kan man promenera i, springa eller hyra en roddbåt 



och ro runt i den lilla sjön mitt i parken. Fotboll kan man se, antingen på arenan eller på någon 
av alla barer som finns, det är populärt bland alla spanjorer så ibland kan det vara svårt att 
finna plats, särskilt när det är Madrid-derby, men det är en upplevelse i sig.  

Kostnader 

Den största utgiften är boendet. Ett rum i centrala Madrid brukar kosta mellan 350 och 500 €. 
Sedan tillkommer transportkostnader till universitetet, jag valde att varje vecka köpa ett 10-
resorskort som kostade 16,50 €, men man kan även köpa ett månadskort. Generellt sett så är 
maten billigare i Spanien än i Sverige, priserna i Madrid ligger dock lite högre än övriga 
Spanien men fortfarande billigare än i Sverige. Det är även hyfsat billigt att äta ute på 
restaurang och gå på barer och caféer. 

Övrigt 

Madrid är en väldigt stor stad och det är extremt mycket människor överallt, men den känns 
trots allt som en säker stad att vistas i. Polisen är väl synlig ute och man behöver inte känna 
sig otrygg. Jag rekommenderar absolut att ta till Madrid, det är en stad som är lätt att tycka 
om.  

 

Kontaktuppgifter: 

Ida Asplund 

HT-14 

Euh12ias@student.lu.se 


