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Studierapport: Valencia 
 
Jag har varit i Valencia en termin och läst socialpsykologi och antropologi (motsvarande 
termin 4 på psykologprogrammet i Lund). Att studera utomlands har för mig varit en 
fantastisk upplevelse; jag har inte bara lärt mig psykologi och spanska utan även växt mycket 
som person. Därför är jag, såhär i efterhand, otroligt glad för att jag fattade beslutet att ta 
chansen och åka iväg. Valencia är en underbar stad; precis lagom stor med fina gamla 
byggnader, kulturminnen och närhet till havet. Igenom hela staden löper dessutom Turia; en 
vacker park som från början var en flod och den går ända till havet. Det var lätt att ta sig runt i 
Valencia, antingen med metro eller cykel. Jag använde mig av ”valenbisi” som är som 
Sveriges ”styr och ställ”-cyklar, vilket var väldigt praktiskt.  
 
Jag och Miro bodde i en lägenhet som var avsedd för utbytesstudenter, mitt i den gamla 
stadskärnan. Lägenheten var jättefin och jag trivdes så bra med de andra som bodde där! 
Totalt var vi fem tjejer som hade varsitt rum och delade på kök och badrum. Vi blev verkligen 
som en familj under tiden vi var där och vi hittade på mycket kul tillsammans! Som student i 
Valencia hade man det mycket förmånligt, eftersom mat och uteliv var billigare.  
 
Vad gäller själva utbildningen så var det från början tänkt att jag skulle läsa kurserna på 
engelska och eventuellt någon enstaka på spanska. När jag väl kom till Valencia, visade det 
sig att det inte var möjligt, utan att jag skulle läsa alla mina kurser på spanska. Få personer i 
Valencia kunde prata engelska överhuvudtaget och även de som kunde prata engelska valde 
oftast att fortsätta prata på sitt eget språk. Detta var en utmaning för mig, eftersom jag inte 
kunde språket speciellt bra. Som tur var visade spanjorerna mycket uppskattning för att jag 
försökte. De andra studenterna och lärarna har varit otroligt förstående hela terminen för de 
språkliga problemen och de har anpassat sig till min nivå och försökt hjälpa mig med så 
mycket som möjligt. En del uppsatser har jag haft möjligheten att skriva på engelska.  
 
Så fort jag kom till Valencia så märkte jag att det var stora kulturella skillnader mellan 
Spanien och Sverige som jag fick anpassa mig till efterhand. Spanjorerna pratar fort, använder 
sig mycket av kroppsspråk och är inte rädda för att tala om sina egna åsikter. De var också 
väldigt öppna för människor från andra kulturer och intresserade av hur vi har det i Sverige. 
På föreläsningarna var spanjorerna mycket mer aktiva, de kommenterade ofta rakt ut och 
startade diskussioner. Ett annat exempel var att spanjorerna alltid var sena, vanligtvis dök de 
flesta upp 15-20 minuter efter den avtalade tiden. Enligt min uppfattning kan spanjorerna 
också på ett helt annat sätt njuta av vardagslivet, de spenderar till exempel mycket tid med att 
äta middag med familjen, har alltid något att fira och en del tar siesta mitt på dagen. En likhet 
som jag la märke till att spanjorerna precis som svenskarna älskar att prata om vädret. 
Klimatet i Valencia var underbart och även om spanjorerna tycker att det är fruktansvärt kallt 
i december och januari, så motsvarar det vår i Sverige.  
 
Jag är otroligt tacksam för att jag fick möjligheten att läsa en termin utomlands; dels för alla 
nya erfarenheter men också för alla nya människor som jag har lärt känna! Tiden i Valencia är 
något som jag kommer att ta med mig i hela mitt liv och se tillbaka på med ett leende på 
läpparna.   


