
Reseberättelse

Av Alexander Roth, Europastudier med humanistisk profil, 199310280194

Under Vintern 16-17 studerade jag (Alexander Roth) på Karl Eberhards Universität Tübingen, 
Tyskland. I Lund studerar jag Europastudier med humanistisk profil samt individuella kurser i historia. 
Syftet med mitt utbyte var att bättra på mina tyska kunskaper, därför ansökte jag om att studera 
Germanistik (tysk kultur, litteratur och språk) i Tübingen. Anledningen till varför jag valde Tübingen 
var att jag hade besökt staden två år tidigare och den föll mig i smaken samt att vad jag förstod hade 
universitetet ett av de bättre Germanistik utbuden i Tyskland. 

Tübingen
Tübingen är en stad på omkring 90,000 invånare och ligger en halvtimme söder om Stuttgart. Staden 
påminner om Lund i sin storlek men själva bebyggelsen var mer utspridd och staden låg inte heller så 
centralt som Lund. Geografiskt ligger Tübingen vid floden Neckar, staden är omgiven av kullar, skog 
och odladmark. Allt detta gjorde att staden kändes som om staden var långt mer lokal än den faktiskt 
var, det var också enkelt att ta sig från bebyggelse till omgivande skog och åker. Från Tübingen var det 
enkelt att ta sig till de större städerna. Tågen till Stuttgart gick lika ofta som Öresundstågen och från 
Stuttgart kunde man sedan ta sig till: Nürnberg, München, Strasbourg. Söderut låg Bodensjön och 
alperna. Allt detta gjorde att man var avslappnad samtidigt som man var ivrig att besöka 
omgivningarna. I själva Tübingen fanns allt som man kunde tänkas ha vilja ha av stad, köpcentrum, 
outletter, biografer, bowlinghallar osv. 

Tübingen Universität 
Universitetet var mer integrerat i staden än vad universitetet i Lund är. Institutionerna låg centralt i 
Tübingen, koncentrerat till Tübingens huvudgata och vid denna låg även studentcafeteriorna, aulorna,
bankomaterna, biblioteken, idrottshallen och de administrativa byggnaderna. Skulle man till staden 
blev man tvungen att passera universitetet och när man väl var på campusområdet låg allt nära till 
hands. Vad som skilde Tübingen från Lund var att studenterna inte var lagda till endast sina egna 
institutioner, de stora föreläsningsbyggnaderna användes av alla institutioner. Seminarierna var i 
klassrum och föreläsningarna i stora salar. Cafeteriorna var till för att servera några tusen studenter 
på ett par timmar. Allt detta gjorde så att man fick mer energi till sina företagande under dagen. 

Universitet hade även ett bättre system när de gällde studentkorten. Varje studentkort legitimation, 
lånekort samt ett betalningskort. Man laddade sitt kort med pengar och betalade sedan med detta 
vid cafeteriorna eller när man ville skriva ut vid biblioteken. Biblioteken var enligt min mening bättre 
anpassade att plugga vid. De var större än de vi har i Lund och det var inte tillåtet att prata vid de 
flesta, bibliotekarierna sade till en om man pratade, jackor och väskor var inte heller tillåtet att ta 
med sig in till pluggsalarna. 

Professorerna tilltalade oss alltid med Herr/Frau/Ni och vi förväntades att göra detsamma, det var 
fortfarande en avslappnad känsla under undervisningarna och denna hövlighet var snarare lugnande 
än strikt. 

Mottagande
Det mottagande vi internationella studenter fick var dels en välkomst drink av universitetet i den 
gamla aulan och välkomst kväll av studenterna i kårhuset. När det gällde själva inskrivningen och 



kursvalen hjälpte universitetet till så mycket de kunde. Instruktionerna till hur man skulle skriva in sig,
de erbjöd också en veckolång kurs i hur man valde kurser, navigerade sig i hemsidan och allmän 
vägledning och tips. 

Kurser
Systemet är annorlunda än i Sverige. När jag pluggade Germanistik för 30 poäng innebar det att jag 
pluggade tre Germanistik kurser och fick välja två egna kurser.  De tre kurserna var: Literatur, 
Språkvetenskap och Språkhistoria. Språkhistorian valde jag att lämna därför det var alltför svårt för 
mig att förstå och översätta gammaltyska. Eftersom alla kurserna gick samtidigt var studietakten hög, 
jag studerade mer än vad jag normalt brukar göra i Lund. 

De kurser jag valde var: 

Einführung in der Neure Deutesche Literatur: Prosa. Pr. Dr. Stefan Knödler. Den stora litteraturkursen 
som alla germanistikstudenter tog. Denna var uppdelad i seminariet och en föreläsning. När det 
gällde seminariet valde man mellan Prosa, Drama och Lyrik. Examinationsformen var dels 
inlämningarna i seminariet och den stora tentan. Som erasmusstudent behövde jag inte göra den 
stora tentan. Detta var min favoritkurs, docenten var engagerande och det var intressant läse-
material. Under seminariet gjorde jag inte mycket men när det gällde inlämningarna kämpade jag. 
Denna kurs klarade jag med betyg två där betyg ett är högst. Docenten sade att min tyska var långt 
ifrån perfekt men att jag skrev mycket bra och intressant.

EInführung in Sprachwissenschaft.Prof. Dr. Franz d’avis. Denna kurs var den jag kämpade mest med 
och jag lyckades inte klara den. Kursen handlade om fonologi, semantik och paradigmatik. Även 
denna var uppdelad i seminarium och föreläsning. Tentan skrevs under seminarietillfället och det 
ingick även tre inlämningar under kursensgång. Professorn kunde tala svenska vilket hjälpte mycket. 

Altnordisch. Dr. Kieran Tsitsiklis. Valde denna kurs därför att ämnet var i skandinavistik och jag kunde 
därför ta det lugnt med plugget samtidigt som undervisningen var på tyska.

Local cultures in the global era. Tog denna kurs därför att den var på engelska och därför enklare än 
de på tyska. Denna kurs visade sig vara den som krävde mest arbete från mig. Den tog mer plugg från 
mig än de andra kurserna följaktligen valde jag att släppa denna kurs därför att den tog för mycket 
energi från min tyska undervisning.

Skandinavische Literatur. Prof. Dr. Stefanie Gropper. Skandinavisk Literartur som diskuterades på 
tyska. I denna kurs kunde jag läsa texter på svenska, danska och norska men samtidigt gjordes hela 
undervisningen på tyska. Denna kurs var liten vilket gjorde det lättare för mig att prata i seminariet. 
Tentan kunde jag även skriva på svenskan, vilket var en gudagåva. 

Boende
Tysklands motsvarighet till AF bostäder erbjöd bostad – student Wohnheim. Som utbytesstudent var 
jag närmast garanterad en plats så länge jag ansökte i tid, vilket jag gjorde allt enligt instruktionerna 
från värduniversitetet, på hyresvärdens hemsida. Viktigt var det att man mejlade viktiga dokument i 
slutet av juli. I ansökan fick man välja om man ville ha ett korridorsrum, pentry eller kollektiv, om man
villa ha dusch och toalett och om man ville ha det möblerat. Jag fick ett möblerat korridorsrum som 
kostade 300 euro/ månad. Viktigt var det att lämna in en deposition när man skulle hämta upp 
nycklarna och om man inte hade sängkläder kunde man även köpa det. 



Nöjen och fritid
Inte lika mycket som i Lund men tillräckligt. En studentorganisation erbjöd aktiviteter varje vecka och 
en annan anordnade resor varje helg till bla. Zürich, Strasbourg osv. Fritiden blev vad man gjorde den 
till och det fanns många alternativ. För det mesta spenderade jag helgerna antingen med att koppla 
av eller att plugga. Det fanns många studentbarer med priser långt lägre än vad som finns i Sverige. 

Kostnader
Utöver terminskostnaderna och andra oförsedda kostander som sker när man flyttar utomlands var in
princip allt i Tyskland billigare, speciellt mat och dryck men även saker som: bussresor och biobiljetter.
Jag misstänker att jag sparat pengar genom att flytta. 

Övrigt
Packa inte ned för mycket, en resväska räcker. Tre par skor räcker. Ordböcker behövs inte ty sådana 
finns på biblioteken i värd universitetet. Läs på när det gäller lagar om nedladdning och fildelning. Ta 
med dig en förgreningssladd och en ryggsäck. 

Alexander Roth. VT17. alexanderroth@live.se


