
 

 

 

RESEBERÄTTELSE 

FÖR UTBYTESSTUDIER VID 

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT, GÖTTINGEN, TYSKLAND 

HT 2013/2014 & VT 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ida Petersson 

Agronom mark/växt 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala 

idpe0001@stud.slu.se 

Göttingens landmärke Gänseliesel 



Inledning 

Under studietiden på SLU fick jag höra om den fantastiska möjligheten att studera utomlands 

och jag såg genast en chans i att kunna förbättra mina språkfärdigheter i tyska, samt att läsa 

kurser som inte erbjuds vid SLU. Jag valde därför Tyskland och började leta i listan med 

partneruniversitet efter det som erbjöd de mest intressanta kurserna. Valet föll på Georg-

August- Universität i Göttingen eftersom de hade ett intressant masterprogram inom växtskydd, 

M.Sc. Crop Protection, vilket jag kom att välja kurser ifrån. 

Studierna i Tyskland kom att ge mig helt nya erfarenheter utöver det vanliga där jag fick 

uppleva ett nytt land och en ny kultur, även om Tyskland är ”hyffsat” likt Sverige. Jag fick 

också se ett helt annat utbildningssystem än det jag var van vid och träffade många nya vänner 

från Tyskland och andra delar av världen. Det blev även några intressanta exkursioner genom 

kurserna, men också egna resor inom landet.  

Jag vill med denna reseberättelse dela med mig av några av mina upplevelser och ge en del 

konkreta tips och råd om hur det är att studera i Tyskland och staden Göttingen. Om du är 

intresserad av att åka till Göttingen och vill ha ytterligare information eller hjälp med något, går 

det bra att maila mig. 

Om Göttingen och Georg-August-Universität 

Göttingen, som ligger lite söder om Hannover i förbundslandet Niedersachsen, är en riktig 

universitetsstad med en befolkning på omkring 130 000 invånare. Georg-August-Universität, 

som grundades år 1737, hör till ett av de bästa forskningsuniversiteten i Tyskland med en hög 

standard på utbildningarna och ett nära samarbete med många statliga organisationer och 

privata storföretag. Universitetet är känt bland annat för de 44 nobelpristagare som kommer 

härifrån. Staden har omkring 24 000 studenter och ca 11 % av dessa utgörs av internationella 

studenter från mer än 100 länder, vilket verkligen märks på den kulturella atmosfären på 

universitetet och i staden. 14 av de 70 masterprogram som finns här har även undervisningen 

på engelska, vilket annars inte är lika vanligt i Tyskland då undervisningen huvudsakligen sker 

på tyska.  

Universitetet har ett brett spektrum av studieinriktningar och det finns nog det mesta. Göttingen 

är även bra på språk, här finns alla språkkurser som kan tänkas och det finns ett stort intresse 

bland studenterna, att utöver de ordinarie studierna, lära sig ett annat språk. För mig var det 

praktiskt att språkkurserna ofta gavs kvällstid, vilket möjliggjorde att jag kunde få ihop mitt 

schema.  

Atmosfären i Göttingen är väldigt trevlig – en fin och lagom stor stad med många gamla hus 

och ett rikt kulturliv med aktiviteter såsom bio, musikevents, konserter och teater. Det finns 

även många studentföreningar i staden, för alla intressen. Jag själv tyckte att Göttingen var 

ganska likt Uppsala, speciellt med alla dess cyklister. Det mesta kan nås med cykel inom 15 

minuter och cykeln är därmed det bästa fordonet att ta sig runt på. Staden har även sina 

traditioner, bland annat bronsstatyn ”Gänseliesel”, stadens landmärke placerad i en fontän 

framför gamla rådhuset mitt i staden, som är ett känt mål för nypromoverade doktorer. Med 

examen i handen dras den nypromoverade av sina kamrater på en kärra genom staden, lämnar 

sedan blommor hos Gänseliesel och får därefter kyssa henne på munnen.  



 
Göttingens läge i Tyskland 

Att hitta boende 

Alla Erasmus-studenter kommer att erbjudas boende av universitetet, men det är upp till var 

och en om man vill ta det boende som erbjuds. I Tyskland är det väldigt vanligt att bo i s.k. 

”Wohngemeinschaft” (WG), dvs. en lägenhet som delas med flera studenter (kan liknas vid 

kollektiv). Rum i studentkorridor finns men är inte lika vanligt.  

Värt att veta är att det är lika svårt att hitta boende i Göttingen som i Uppsala, speciellt om man 

inte är på plats i staden eftersom det oftast krävs en intervju hos de boende för att få ett rum i 

deras WG. Detta var för mig praktiskt omöjligt på distans och jag valde därför att anta 

universitetets erbjudande gällande boende. Jag fick bo i en lägenhet ihop med tre andra 

utbytesstudenter, lokaliserat i studentområdet Papenburg i staden. Boendet visade sig vara 

mycket bra eftersom det fanns en stor sammanhållning inom området, och jag deltog därför i 

aktiviteterna som anordnades av bostadsföreningen i syfte att komma i kontakt med tyska 

studenter.  

För den som vill hitta boende på egen hand och har möjlighet att gå på intervjuer, 

rekommenderas hemsidan www.wg-gesucht.de. Där lägger studenter upp annonser om att de 

söker inneboende, s.k. ”Mitbewohner/Mitbewohnerin”.  

http://www.wg-gesucht.de/


 

Ekonomi 

Ja vad kostar det egentligen att bo och leva i Tyskland? Tyskland är generellt billigare än 

Sverige gällande exempelvis kostnader för boende, mat och öl. Enligt universitetet ska man 

räkna med en kostnad på minst 650 Euro i månaden (inkl. boende), vilket gör att CSN gott och 

väl räcker till de nödvändigaste levnadskostnaderna. Vill man, som kanske de flesta andra 

utbytesstudenter, uppleva och resa runt lite i landet så rekommenderas dock en större budget. 

Tåg är inte speciellt billigt i Tyskland. 

Universitetet tar ut en liten terminsavgift för att man ska kunna ta del av vissa rabatterade 

förmåner på sitt student-ID. Bland annat får man billig mat i skolans restaurang ”Mensa” som 

är öppen varje vardag till kvällen, samt lördag fram på eftermiddagen. Det finns tre st ”Mensa” 

som tillhör universitetet, med många olika rätter att välja på för en kostnad av 2-3 Euro per 

måltid. Dessutom är bussar i Göttingen och alla regionståg i hela Niedersachsen gratis för 

studenter med detta studentkort.  

Fritidsaktiviteter 

Göttingen är rikt på fritidsaktiviteter, exempelvis finns många kurser man kan gå och olika 

intresseklubbar att engagera sig i. Bland annat var jag med i en friluftsförening som hette 

”Outdoor Society”, som anordnade utflykter och vandringar i närområdet. Göttingen omges 

nämligen av en väldigt vacker natur med bergsområdet Harz, där man kan vandra på sommaren 

och åka skidor på vintern. Med Outdoor Society blev det bland annat en dagstur till Duderstadt, 

känt för sina historiska byggnader och många korsvirkeshus, där vi vandrade längs med den 

forna gränsen mellan Öst- och Västtyskland i Eichsfeld. En annan dagstur gick till den gamla 

klosterruinen Walkenried.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag ägnade mig även en del åt sport vid träningscentret tillhörande universitetet, där jag provade 

på lite olika pass. Vid träningscentret finns alla tänkbara sporter och de anordnar även 

exkursioner såsom skidresor m.m. Se hemsidan: https://www.hochschulsport.uni-

goettingen.de/cms/der-hochschulsport.html.  

Med studentkortet är det, som tidigare nämnt, väldigt lätt att ta sig runt i regionen. För mig blev 

det ett par utflykter till Hannover, Bremen, Hamburg samt andra närliggande småstäder. Ett tips 

är att besöka den stora lantbruksmässan Agritechnica eller Eurotier (vartannat år för respektive) 

i Hannover i november månad.  

 

Bremen är en mycket fin stad att besöka för en helg under den stora julmarknaden! 

Julmarknader är något som är väldigt känt i hela Tyskland och finns i varje stad, stor som liten. 

I Göttingen är julmarknaden öppen varje dag i december fram till jul, vilket verkligen höjer 

stämningen i staden när vintermörkret sätter in. 

 

 

 

Ett av många korsvirkeshus i Duderstadt. Den forna gränsen mellan Öst-och Västtyskland, 

Eichsfeld. 

Klosterruinen i Walkenried. 

https://www.hochschulsport.uni-goettingen.de/cms/der-hochschulsport.html
https://www.hochschulsport.uni-goettingen.de/cms/der-hochschulsport.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande utelivet i Göttingen är det en viss skillnad mot studentlivet i Uppsala. Det finns inga 

nationer eller ett utbrett kårliv, men däremot har Göttingen många trevliga pubar. Tyskarna är 

ju som bekant också kända för sitt publiv med ett brett utbud av god öl. Förutom pubarna är det 

vanligt med hemma-fester, s.k. WG-parties, samt att alla större studentboenden anordnar en 

stor fest varje termin. 

Utbildningssystemet 

Som Erasmus-student kommer du att få information hemskickat om hur det är att studera i 

Göttingen samt en lista över kurser som ges vid den fakultet där du ska studera. För att få mer 

information om kurser, kolla kurskatalogen samt maila Erasmus-ansvarige i Göttingen eller den 

som är ansvarig för det utbildningsprogram du har tänkt att läsa kurser från. 

Tyskland har lite annorlunda terminstider än Sverige, nämligen en vintertermin (oktober-april) 

och en sommartermin (april-oktober), där normalt några veckor mellan terminerna är 

föreläsningsfria, så att ledigheten blir ungefär 1,5 månad mellan varje termin. Detta beror 

förstås på hur tentorna ligger och om man väljer att läsa en block-kurs, exempelvis en labkurs, 

som oftast ligger under lovet mellan terminerna.  

Gällande anmälan till kurser, så behövdes oftast inte det i mitt fall. Det fanns ett obegränsat 

antal platser på alla kurser jag var intresserad av och det var fritt fram att besöka alla 

föreläsningar som verkade intressanta. Vissa kurser kan dock ha ett begränsat antal studenter 

(speciellt labkurser och språkkurser) och där behövs en anmälan via ett online-system. Detta 

kan först göras efter ankomsten till Göttingen, efter registreringen på universitetet under 

introduktionsveckorna. 

Julmarknad i Bremen. Stadsmusikanterna från 

Bremen, en saga skriven 

av bröderna Grimm. 



Kurserna är ofta uppdelade i exempelvis föreläsningskurser, seminariekurser, tutorials, 

övningar, exkursioner och labkurser och är ofta fristående från varandra. En normal studietakt 

innefattar 5 kurser á 6 högskolepoäng, med ca 3 timmars föreläsningar i veckan per kurs och 

mycket självstudier.  Det positiva med detta system är att det är så fritt att plocka ihop precis 

vilka kurser man vill, även kurser utanför utbildningsprogrammet. För mig var det en fördel att 

jag kunde läsa språkkurser samtidigt. 

Tentaperioden ligger alltid i slutet av terminen, där alla kurser tenteras av under en tvåveckors 

period.  Många studenter delar dock upp tentorna och tar några under omtentaperioden för att 

minska på stressen. I Tyskland är muntliga prov ett vanligt sätt att tentera en kurs, vilket var 

något helt nytt för mig. Dessa tentor är ofta korta och effektiva och en hel kurs kan tenteras av 

på 15 minuter med ett fåtal frågor. De skriftliga tentorna är även de ganska korta (max 1,5 

timme), och utrymmet för betänketid är litet. En kontrast mot SLU’s fyra-timmars-tentor! Det 

kan tyckas vara ett hårt system, men jag upplevde det som ganska lätt att få godkänt på en kurs. 

Däremot ses ett godkänt som ett dåligt betyg i Tyskland och tyskarna strävar ofta efter de höga 

betygen, vilka man får kämpa lite mer för.  

Något att tänka på i Tyskland är hierarkin, som är speciellt viktig inom universitetsvärlden. 

Tilltala alltid en lärare med ”Sie” (Ni) och glöm ej att tilltala med titlar som exempelvis 

Professor eller Dr.  

Språkstudier och språkutbyte 

För den som vill läsa en tyskakurs finns ett stort utbud av kostnadsfria kurser vid universitetet. 

Dessa kurser blir dock snabbt fullbokade efter att kursanmälan har öppnat (häng verkligen på 

låset!) och får man ingen plats finns det privata språkskolor, men de kostar. Det finns även en 

intensivkurs för Erasmusstudenter innan terminen börjar, men den är inte kostnadsfri. Jag tog 

inte den kursen men jag har hört att den ska vara värd sitt pris.  

Utöver språkkurser kan man ha ett språkutbyte via s.k. ”tandempartners”, vilket är mycket 

populärt i Göttingen. Jag annonserade på universitetets anslagstavlor att jag erbjöd mig att 

hjälpa tyska studenter med svenska språket i utbyte mot att de hjälpte mig med tyskan. Jag fick 

väldigt många svar på annonsen och det visade sig att det finns ett Skandinaviskt Institut med 

studenter som läser de nordiska språken. Många tyska studenter är fascinerade av Sverige som 

land och det är inte svårt att hitta en tandempartner!  

Introduktionsveckor och kursstart 

Den officiella terminsstarten började den 1a oktober för mig, men själva kurserna började inte 

förrän ett par veckor senare. De två första veckorna i oktober var därför reserverade för 

insparksveckor för ordinarie studenter samt introduktionsveckor för utbytesstudenterna. Det 

skulle fyllas i blanketter, öppnas bankkonto, fixas med student-ID, biblioteksintroduktion, 

rundvandring på universitetet, information om kurser och mycket mer. Dessa 

introduktionsveckor är mycket viktiga att gå på! Utöver det ordnades välkomstaktiviteter i syfte 

att lära känna varandra. Väldigt roliga och intensiva veckor! 

Universitetet har även en ”buddy-service” som är värd att ta del av, vilket blir en första kontakt 

i Göttingen. Min ”buddy” hjälpte mig bland annat med att hämta nyckeln och visa mig boendet, 

mataffären och andra nödvändigheter jag behövde de första dagarna. 



Kurser som har lästs 

Under mina två terminer i Göttingen läste jag följande kurser:  

Vinterterminen: 

 Integrated Management of Pests and Diseases 

 Pesticides I: Mode of Action and Application Techniques, Resistance to Pesticides 

 Weed Biology and Weed Management 

 Crops and Production Systems in the Tropics 

 Deutsch: Grammatik Mittelstufe B1 

Sommarterminen: 

 Applied Weed Science 

 Kartoffelproduktion 

 Plant Diseases and Pests in Temperate zones 

 Molecular Weed Science 

 Scientific Working Methods; 

Journal Club on New Topics in Crop Protection 

Scientific Presenting, Writing and Publishing 

 Deutsch: Grammatik Mittelstufe B2 

I dessa kurser ingick även flera exkursioner, vilket var mycket trevligt! En exkursion under 

hösten gick till Monheim och Köln där vi besökte Bayer CropScience för ett tvådagars 

seminarium. En mycket intressant exkursion där vi fick en bra inblick i företagets verksamhet 

genom att delta i föreläsningar samt fick en rundvandring i företagets forskningscenter. Under 

seminariedagarna fick vi även möjligheten att se staden Köln, då vi övernattade där – en mycket 

fin stad värd att se. 

 



En av exkursionerna under sommaren var en växtskyddsresa till Heidelberg och Mannheim i 

södra Tyskland. Detta var en fristående exkursion som inte ingick i en kurs, men som 

anordnades för studenterna inom mitt utbildningsprogram. Fokus under resan låg på växtskydd 

inom frukt-och vinodling och vi besökte därför institutet för växtpatologi i Geisenheim och 

Julius-Kühn-Institut i Dossenheim för att ta del av deras forskning inom området, samt 

växtskyddsföretaget BASF. På Julius-Kühn-Institut ingick också en vinprovning där vi fick 

smaka olika typer av viner i deras förädling av nya sortmaterial, samt en föreläsning om 

växtförädling inom vinodling. Därutöver besökte vi en försöksgård i Kraichgau för att prata om 

kontroll av erosion, samt olika fruktodlingar och en grönsaksodling. Slutligen besökte vi även 

John Deere-fabriken i för att kolla in deras produktion av traktorer. En välordnad resa med 

många olika intressanta inslag! 

 
En titt på svampsjukdomar i vin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försöksodling av vin i soptunnor Vinbärsodling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning och slutord 

Sammanfattningsvis har utbytet gett mig många nya erfarenheter att ta med hem till Sverige, 

både kunskapsmässigt genom kurserna jag har läst, men resan har även gjort att jag har vuxit 

som person och fått se saker ur nya perspektiv. Jag har haft ett stort utbyte med nya kulturer 

genom den internationella klass jag har haft och genom att bo i ett annat land – Tyskland har, 

trots vissa likheter med Sverige, en helt annan kultur och mentalitet, vilket har varit nyttigt för 

mig att få se och lära mig. Språkkunskaperna har också förbättrats stort och jag kan se mig själv 

tala ganska flytande tyska, vilket var ett mål jag hade från början. Jag kan verkligen 

rekommendera att åka på utbyte till Göttingen i Tyskland! Det har varit en fantastisk 

upplevelse! 

Det blev även ett besök i försöksodlingar av vete 

Besök i vinkällare 


