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Grattis! 
Välkomna till KTH



Vad innebär 
att ni kommit in på 
KTH?
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Målsättning

Del II
Största hinder första 
terminen

Stöd inom KTH

Tips & tricks



KTH

• Mannebergs
kunskapsfördelningskurva

• Fördelning utav kunskap i en 
given klass



KTH

”Samhälle” – ett gemenskap

• Samlingsplats för likasinnade människor

• Lika grundförutsättningar och samma krav för att 
lyckas

• Öppen och bemötande atmosfär



KTH

Definition av tid:



KTH

Studietakt: Höskolepoäng (HP)
• 60 hp/år

• 30 hp/termin
• 15 hp/period ~ 2-3 

kurser
• 8-12 kurser per år

Civilingenjörsexamen 300hp =

Kandidatexamen 180hp +

Masterexamen 120 hp



KTH

Programmets uppbyggnad

• Kurser är byggstenar

• Matematik är grunden

• Röd tråd genom hela 
programmet

• Kurser inkorporerar 
ingenjörsmetoder i 
utbildningsplanen



KTH

Kunskap som ska läras ut i
ett ämne under en period

• Kunskap börjar aldrig vid Ø

• Alltid ökande
innehåll/svårighetsgrad

• Kursens hela innehåll har
lärts ut innan tentaperioden



KTH

Mängden arbete som ni
förväntas göra i ett kurs
under en period
• Hög grundnivå

• Delmoment i kursen (KS, lab, 
etc)

• Tentaperiod innebär alltid
mycket arbete



KTH

Den kunskap som ni har i en 
kurs under en period
1. Man kan inte förstå allt utan att 

tentaplugga

2. Maxförståelse innan tentan*

3. Man behåller inte kunskapsnivån 
efter tentan

*Ideal fallet



KTH

Studiemotivation för en kurs 
under en period
1. Vändpunkt

2. Tentaperiod: 
”överlevnadsmotivation”

3. Återhämtningsperiod



KTH

Att ”dyka” in i KTH

• ”Försvinna” i ämnen

• Tänka konstant

• Att bete sig som ett barn



KTH

5 år av studiemotivation

• ”2a året är svårast”

• ”masterprogrammet är mycket 
roligare”

• I slutet: man vill bara ut



KTH

Utbildning och arbete

• Masterspåret

• Man kan mer än man tror

• Det finns arbete som inte ges 
utav en utbildning

Ingenjör



KTH

Hur ser man till att klara sig? Hur ser 
man till att må bra? 

• Utnyttja tiden

• Engagera sig

• Plugga med vänner



KTH

• Påtvingad utveckling
• Studierna
• Åldras, att mogna

• Frivillig utveckling
• Engagera sig
• Socialt umgänge



Balans

Balans handlar om att uppnå jämvikt 
mellan alla de saker som är viktiga 
och nödvändiga för en person och 
dess välmående. 

Att utnyttja er tid för att vara i jämvikt 
är ett sätt att må bra.



Balans

Inflöde:

• Energi 

• Kunskap 

• Intryck

Innehåll:

• Psyke

• Fysik

Utflöde:

• Beteende

• Erfarenheter

• Resultat



Balans

Träning/motion:

• Bra för hälsan

• Minskar stress

• Ökar fokus

Tips: Hjärnstark av
Anders Hansen 



Balans

Problemet med livet är att 
man behöver balansera 

tid.



Balans Vad är viktigt för dig? 



Balans

Algorithm to happiness?

𝐻𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 ≥ 𝐷𝑖𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑡 − 𝐷𝑖𝑛𝑎 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝å 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑡
- Mo Gawdat



Målsättning

Veta vad man vill ha 
och hur man ska lyckas med det.



Målsättning

Vad krävs för att uppnå ens mål?

1. Veta var man är

2. Veta var ni vill

3. Veta hur ni ska ta er dit

1

2

3



Målsättning

Vilken attityd/inställning krävs?

1. Ni kan göra det, ni har ”redan” lyckats

2. Ni måste följa planen, ni måste utföra arbetet

3. Ni måste utvärdera det ni gör och anpassa er arbetsgång för att nå era 
mål



Målsättning

Hur håller ni er motiverade?

• Skriv upp varför ni gör detta från början

• Skriv upp vilka mål ni har och vad ni måste göra för att uppnå dessa

• Sätt fast dessa någonstans ni ser dem dagligen, så att ni kan alltid bli 
påminda om vad ni vill åstadkomma och hur ni ska göra



Målsättning

Tips:

• Dela upp era mål i delmål, lättare att ta förstå vägen dit

• Diskutera om era drömmar och mål med andra, försöka få deras hjälp att 
hitta risker/svagheter i era plan

• Hålla koll på era framsteg och njuta av när ni lyckas med olika delmål, inse 
hur långt man har kommit



Att klara KTH
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Största hinder första terminen

Sebastian:
• Social umgänge: Obekväm ganska osocial person som hade 

problem att lita på folk
• Att inte leva till ens självbild: Arrogant och ganska säker på vad 

jag kunde, jag räknade aldrig fel och hatade att bli motbevisad
• Tid: Spenderad väldigt mycket tid på KTH



Största hinder första terminen

Alexander:
• Flytta till en annan stad: Flytten ner till Stockholm samt att lära 

sig leva på egen hand var tuff. Man är aldrig så liten som 
första gången man är sjuk och ensam.

• Studietakt: Studietakten var mycket högre än väntat. Att kunna 
fokusera på begäran var en förmåga jag fick lära mig! 

• Övriga intressen: Andra intressen som man har innan man 
börjar kan ha för stor andel av din fokus-kaka. Jag spelade en 
hel del dator när jag flyttade och tänkte att jag skulle kunna 
upprätthålla det - Det gick inte så bra.



Stöd inom KTH

• Funka
• Studenthälsan
• ARC – Academic Resource Center
• THS

• Studiesocialt ansvarig

• Flygsektionen
• Sture
• SNO



Tips & tricks

Don’t follow in our footsteps



Tack för att ni lyssnade!


