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Varför valde du att studera utomlands? 

 

Jag har alltid velat resa och bo utomlands. Att göra det inom ramen för mina studier var helt 

enkelt en för bra chans för att inte göra ett försök. Vidare hoppades jag på att förbättra min 

tyska samt att få ett bra akademiskt utbyte av mina två terminer i Tübingen. 

 

 

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid 

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde 

du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? 

 

I Tübingen är det vanligt att man läser flera kurser parallellt, och de flesta ligger på mellan 

sex och tio ECTS-poäng. Här följer en lista på mina kurser: 

– Erbrecht    

– Juristische Zeitgeschichte   

– Deutsche Rechtssprache  

– The ”Unwritten” British Constitution 

– American Law & Contemporary Debates  

– Einleitung in das US-amerikanische Recht  

– Deutsch-Kompakt-Kurs    

– Völkerrecht III 

– Aktuelle Entwicklungen im Europäischen Strafrecht   

– Kriminoligie II  

– Populismus und das Recht   

– Interkulturelle Kommunikation an der Hochschule 

 

Tübingens universitet erbjuder många olika typer av kurser, och det är relativt enkelt att 

kombinera juridiska kurser på heltid med språkkurser och kurser från andra fakulteter.  

 

Studiekulturen är relativt lik den hemma – de flesta är ambitiösa och lägger ner mycket tid på 

sina studier. De allra flesta är dessutom vänliga och hjälpsamma gentemot utbytesstudenter.  

 

Kulturkrock och kulturkrock… Nja, den största skillnaden var nog att en kurs som är 

beskriven som ”föreläsning” är just bara en föreläsning – oftast bara med ett 

undervisningstillfälle i veckan. Det gör att man måste lägga ner mycket tid på litteraturen och 

på att förbereda sig inför varje lektionstillfälle.  

 

Att studera på ett annat språk är förstås lite klurigt, men efter ett par veckor är det lätt som en 

plätt. Jag vet att de flesta andra universitet har betydligt fler kurser med engelska som 

undervisningsspråk, men att delta i undervisning på tyska gav mig så mycket mer. Språket 

förbättras i rekordfart när man ”tvingas” använda det 24 timmar om dygnet och känslan av att 

ha klarat två terminers studier i juridik på tyska är oslagbar. 

 

 

 

 

 

 



Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? 

 

Tübingen har ett bra bibliotek med gott om studieplatser i antingen en pampig äldre byggnad 

(ett riktigt tjusigt hus med dörrhandtag i mässing och knarrande trägolv) eller i den modernare 

delen av biblioteket.  

 

De flesta lärare har rätt bra powerpoints som man kan ladda ner i förväg från kurshemsidan, 

annars finns det inte så mycket kursmaterial – inga kompendier eller så som det ofta finns till 

kurserna på SU.  

 

Jag använde min egen laptop så kan inte uttala mig om datorerna, men det fanns alltid datorer 

att tillgå i biblioteket. 

 

 

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? 

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) 

 

Tyskland är väldigt krångligt när det kommer till administration: allt måste finnas skriftligt i 

pappersform, med stämplar och underskrifter så det är lätt hänt att man blir irriterad när man 

jämför med hur enkelt det är att anmäla sig till kurser och tentor samt få sina betyg i Fastreg. 

Bortsett från det får man bra hjälp, dels av Erasmus-koordinatorn, dels av lärarna (om man 

står på sig och tjatar lite).  

 

Sen vill jag verkligen rekommendera att man läser kursen Deutsch-Kompakt-Kurs som är en 

fem veckor lång intensivkurs i tyska som pågår innan ordinarie terminsstart. Bortsett från att 

tyskan förbättras och att man lär känna andra studenter så hjälper Deutsch-Kompakt-

personalen till med all formalia och allt administrativt vad gäller immatrikulering till 

universitetet, anmälan till folkbokföringsregistret osv. Deutsch Kompakt anordnade också 

många aktiviteter för oss utbytesstudenter så det var verkligen toppen. 

 

 

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? 

 

Bodde i en så kallad ”WG” dvs delad studentlägenhet som jag fick via ”Studierendenwerk”. 

Man får bra information av universitetet för hur man ska söka och de prioriterar att ge 

utbytesstudenter en bostad. Bra pris och bra standard.   

 

 

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella 

stipendium till dina kostnader? 

 

Det mesta vad gäller mat, dricka, transport och uteliv är väldigt billigt i jämförelse med 

Sverige. Mitt Erasmus-stipendium räckte till att betala hyran och kanske nån öl då och då.  

 

 

 

 

 

 



På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, 

språkligt, kulturellt, personligt, etc)  

 

När man berättar att man pluggar juridik utomlands säger folk ofta något i stil med ”men va, 

det är ju andra lagar, är det ens användbart i Sverige?”. Visst, de har en poäng, det är andra 

lagar och till viss del ett annat system, men jag tycker att jag lärt mig otroligt mycket om 

svensk rätt bara genom att se på den utifrån genom andra glasögon. Att läsa utomlands ställer 

också höga krav på att vara strukturerad och på att lägga tillräckligt med tid på studierna, och 

det kan behövas när man kommit långt i utbildningen och kanske börjar bli skoltrött.  

 

Språkligt har jag lärt mig massor – från att ha talat hyfsad tyska misstar nu tyskar mig för att 

också vara tysk. Det är verkligen en fjäder i hatten. Kulturellt tycker jag att jag blivit 

smidigare i umgänget med folk från andra länder och att jag har lärt mig mycket om hur andra 

kulturer ser ut. Jag skulle vilja påstå att jag blivit både mer ”europeisk” och mer av en 

”världsmedborgare” av att plugga utomlands. På det rent personliga planet känns det förstås 

hur häftigt som helst att ha kunnat åka iväg, bo utomlands och ha klarat av att läsa juridik på 

tyska. Dessutom har jag nu vänner från jordens alla hörn. Det är något jag alltid kommer att 

ha med mig.  

 

 

 

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till 

samma universitet? 

 

Åk! Tübingens universitet ligger förvisso i en liten stad, men staden är förtrollande vacker 

(ser ut som något ur Bröderna Grimms sagor), det är gång- eller cykelavstånd till allt man kan 

tänkas behöva, och människorna i Tübingen är öppna, vänliga och nyfikna. Det är lätt att få 

kontakt med både andra utbytesstudenter och med de tyska studenterna på plats. Universitetet 

är vackert och undervisningen är för det allra mesta väldigt bra. Erasmus-koordinatorn blev 

superglad av att få en svensk student på besök (det är tydligen inte så vanligt eftersom 

Tübingen nästan bara erbjuder kurser på tyska och många svenska studenter inte ”törs” ta 

kurser på tyska) och tog emot mig med öppna armar.  

 

Tübingen ligger dessutom perfekt placerad i sydvästra ”hörnet” av Tyskland, bara någon 

timme från både Frankrike och Schweiz med tåg. Runt staden finns massor av vackra 

utflyktsmål som är lätta att ta sig till. 

 

Har du någonsin tänkt tanken att ett utbyte vore kul, få tummen ur och åk! 

 

 


