
 

Tips för KTH-livet 
En liten introduktion till att vara student  

 
 

 
 

Från SN19/20 till Nøllan 
 
 
   

 



 

Från Studiemiljönämnden till er ❤   
Vi har gjort en liten guide med tips för dig som nyligen blivit antagen till                             
Teknisk Kemi, Bioteknik eller Kemiteknik. Oavsett om man studerat på                   
högskola tidigare eller om det här är första steget in på eftergymnasiala                       
studier så vill vi i SN ge dig bästa möjliga förutsättningen för att lyckas                           
med studierna. 
 
Broschyren finns även på SN:s facebooksida. Gilla gärna sidan för att 
lätt få mer information i framtiden! 
 

SN-Fika🍵 
Vi i SN vill hjälpa er att plugga och må bra! Under året håller vi därför 
SN-Fika med olika teman. Det är enkla events där huvudfrågorna kan 
vara studieteknik, stresshantering eller studentinflytande. Första 
SN-Fikat är några veckor in på period 1 med fokus på de första 
kurserna, studieteknik och tentaplugg. Ni har även möjlighet att ställa 
frågor till oss angående studier och kurser. Vi kommer självklart att 
bjuda på fika! <3 

 
Och för er i årskurs 1 finns en post i SN! 

SN1- Det här är en roll specifikt för årskurs 1. Om du är intresserad av 
att påverka studiemiljön på KTH och vill representera SN och dina 
klasskamrater i studiefrågor så är det här rollen för dig! Sök SN1 så får 
du erfarenhet och möjlighet att påverka studiefrågorna och få insikt i 
hur vår skola fungerar.  

 

 
 

https://kongligkemi.com/education/we-in-sn/


 

Allmänna studietips till alla studenter 

 - Använd din första tid på KTH 
för att lära dig hur du pluggar 
på bäst sätt. Om du vet vad dina 
styrkor är och hur du tar till dig 
information snabbast så är det till 
stor fördel. Universitetet är 
frivilligt och att det finns få 
obligatoriska moment under en 
kurs.  
 
- Ha en kalender och plugga 
kontinuerligt! Detta gör att du får 
bättre koll på sin vardag. Vet du 
att du har föreläsningar mellan 
10-15? Kanske kan du planera in 
ett gympass på morgonen, 
plugga ett par timmar efter 
föreläsningarna och ha tid över på 
kvällen. Ta ansvar för din tid och 
använd den på rätt sätt. Man 
slipper mycket stress och får bra 
översikt över sina studier och 
fritid. 
 
-Sov innan tentorna! Det här är 
det bästa du kan göra innan en 
tenta. Studera i tid och inte 
kvällen innan, räkna med att sova 
ordentligt istället. Ta hand om 
dig!  
 
- Använd internets resurser. Ett 
exempel är Khan Academy som 
förklarar matte, kemi och mycket 
mer i videos. 

 
- Plugga tillsammans effektivt 
och ha kul senare. Plugga 
“tentafokuserat” istället för att 
“småplugga” samtidigt som du 
har en diskussion om något helt 
annat med din kompis, på så sätt 
utnyttjar du din tid mer effektivt. 
Tips: plugga med 
pomodorometoden (20-25 
minuters effektivt plugg, 5 
minuters paus, sen repeteras det 
tills du behöver en längre paus). 
 
- Stressa inte för mycket. Lite 
stress här och var kan vara 
produktivt, men inte överdrivet 
mycket. Många är vana att 
stressa över betyg på samma sätt 
som gymnasiet, men höga betyg 
krävs mest om du är intresserad 
av att bli övningsassistent i en 
specifik kurs eller om du vill åka 
på utbytesstudier till universitet 
som har ett högt betygssnitt.  
 
- Det finns massor att lära sig, 
och de flesta hinner inte lära sig 
hela kursboken. Se efter vad som 
kommit på gamla tentor, och utgå 
från det. Såklart så kommer inte 
tentorna vara exakt likadana som 
de gamla tentorna, men du får en 
bra översikt. 

 

https://www.khanacademy.org/


 

-Använd tentaperioden smart. 
Tentaperioden är två veckor utan 
lektioner, där du har tid att 
repetera kurserna. Det vi kan 
rekommendera är att ha en tydlig 
struktur och rutin på ditt plugg, 
på så sätt blir det lättare att inte 
bli överväldigad när tentan 
närmar sig. Rutiner hjälper dig att 
bli motiverad och undvika 
att bli distraherad. 
 
- Plugga hårt i början. 
Studierna på KTH kommer 
vara mer krävande än 
gymnasiet och ni kommer 
behöva lägga ner tid på att hänga 
med i kurserna. Det kan vara bra 
att lägga ner lite extra tid just på 
de första kurserna för att förstå 
hur mycket du behöver plugga. 
Det är lättare att trappa ner på 
tempot än vad det är om du har 
pluggat för lite i början och måste 
jobba ikapp. 
 
- Få inte panik om det inte går 
som du vill. Även om det inte 

blev som du tänkt dig med en 
uppgift eller en tenta. Du kommer 
ha möjlighet att göra om så 
många gånger som krävs tills du 
klarar det.   
 
- Våga mejla föreläsare! Om du 
undrar över något så kan du ställa 
en fråga till föreläsaren under 

föreläsningen eller under 
rasten. De flesta föreläsare 
svarar oftast relativt 
snabbt.  
 
- Var inte blyg, be om 
hjälp. “A little bit of 

embarrassment is a small price 
for learning”. Det finns en 
missuppfattning att alla som 
börjar på KTH är väldigt smarta, 
eller att man ska förstå allt på en 
gång. Dock i verkligheten är det 
väldigt få personer som förstår 
allt på en gång. Var inte blyg, 
utan be om hjälp, från läraren 
eller    kurskamraten som sitter 
bredvid, diskutera tillsammans, 
det blir mycket lättare 

Programspecifika studietips-de första kurserna  
Programgemensamma kurser 

Envariabelanalys (teknisk kemi, period 1 och bioteknik, period 2) 
Den bygger på principerna från Matte 3 och 4 (Matte D för LG94) men 
innehåller mer teori än vad gymnasiet erbjöd. Eftersom att det är en räknekurs 
är det smart att göra uppgifter kontinuerligt och gärna tillsammans med andra. 
Det rekommenderas att börja med gamla tentauppgifter tidigt för att få god 
överblick av kursinnehållet.  



 

 
Varje vecka har ni seminarier och klarar ni denna uppgift så får ni ett 
bonuspoäng till tentan, så satsa på seminarierna! Kursens övningar brukar vara 
mycket populära eftersom övningsassistenterna är äldre elever som nyss klarat 
kursen och vet vad som viktigt att kunna. 

Bioteknik 
Ingenjören i fokus (bioteknik, period 1) 
Den här kursen läser vi i delar över de första 3 årskurserna. Den första delen är i 
period 1 första året på bioteknik. Den är en introduktion till bioteknikområdet 
och vad ingenjörer gör. Kursen består av obligatoriska seminarier och avslutas 
med en skriftlig vetenskaplig rapport. Ett hett tips är att inte slarva med källorna 
i rapporten och välj ett ämne som du genuint är intresserad av, det kommer 
underlätta hela arbetet. 
 
Biokemi 1 (bioteknik, period 1) 
En introduktion till hur kroppen fungerar och vilka processer som sker i den. 
Eftersom man går igenom mycket detaljer t.ex om nedbrytning av glukos, så kan 
man missa helheten. Försök att se sammanhanget i kursen för att få bättre 
förståelse och överblick över kursen. Förutom teorin finns även en 
laborationsdel där man får lära sig hur man arbetar i ett biotekniskt labb. 
 
Under kursen ska man lära sig mycket molekylstrukturer utantill. Det är viktigt 
att börja memorera direkt! En bra metod är att använda flashcards och att 
sammanfatta föreläsningarna. Det kommer två kontrollskrivningar under kursen, 
och de kan ge bonuspoäng till tentan. Det är ett bra sätt att testa hur väl du 
hänger med i kursen. Många som inte läst kemi 2 har svårt med den delen av 
kursen som berör proteiner. Läs därför på inför föreläsningarna i senare delen av 
kursen. 
 
Inledande kemi (bioteknik, period 1) 
Precis som namnet antyder så fokuserar kursen på att lära ut grundläggande 
kemi. En viktig del av kursen är stökiometri, alltså att räkna på kemi. Ni kommer 
ha föreläsningar tillsammans med årskurs 1 i Teknisk Kemi, men ni läser olika 
kurser och har upplägg samt olika examinationer. Se kurs-PM, vilket ni kan 
hitta på Canvas. 
 



 

Under kursens gång har ni två kontrollskrivningar, en på stökiometri och en på 
termokemi. Om du klarar avsnittets kontrollskrivning klarar du den delen på 
tentan automatiskt. Satsa på dem. För att plugga till dem köper man ett 
kompendium med räkneuppgifter i. De är väldigt lika uppgifterna på KS:ar och 
tentan. Att räkna och repetera dessa uppgifter är viktigt för att få en förståelse 
till hur uppgifterna är strukturerade. 
 
Kursen innehåller en enklare laborationsdel där du även ska lära sig 
det periodiska systemet utantill. Där är flashcards, memory och 
ramsor är bra tips. Internet har otroligt bra resurser för detta! 
 
Eukaryot cellbiologi (bioteknik, period 2) 
En biokurs där ni lär er allt om den eukaryota cellen! Det är mycket information 
att memorera, så ett starkt tips är att göra flashcards. För er som läst biologi 1 
och 2 är det en del repetition till att börja med, men det kommer ny information 
när man minst anar det. Kursen går djupare än gymnasiekurserna, så se till att 
repetera föreläsningarna. Det finns en kontrollskrivning halvvägs genom kursen 
där man kan tjäna bonuspoäng till tentan. De frågorna, och frågorna på 
övningarna, är snarlika tentafrågorna. Diskutera gärna dessa i grupp för att få 
nya synvinklar!  

Teknisk Kemi 
Teknisk Kemi (teknisk kemi, period 1 och 2) 
Kursen är ämnad att ge en introduktion till grundläggande koncept och teori 
inom teknisk kemi. Viktigt att veta om kursen är att det är två tentor vid två olika 
perioder, en teoridel (period 1) och en beräkningsdel (period 2). Kursen 
innehåller även ett projekt och ett laborationsmoment (där du ska lära dig 
periodiska systemet utantill, se tips under Inledande kemi ovan).   
För att få godkänt på hela kursen måste du få godkänt på samtliga delar, men 
du kan även få högskolepoäng för att klara av individuella delar.  
Ni kommer under period 1 att ha föreläsningar tillsammans med årskurs 1 i 
Bioteknik, men ni läser olika kurser,  har upplägg samt olika examinationer. Se 
kurs-PM, vilket ni kan hitta på Canvas. 
 
Teknisk kemi är en stor kurs så försök verkligen hänga med så mycket som 
möjligt. Kursen har tidigare år innehållit inlämningsuppgifter och 
kontrollskrivningar som ger dig bonuspoäng till tentan om du klarar av dem. Om 



 

du studerar till dessa så pluggar du även kontinuerligt under kursen gång och 
det hjälper väldigt mycket inför tentan.  
 
Perspektivkurs på forskning och innovation  
(teknisk kemi, period 1 och 2) 
Det är en kurs som är menad att ge en liten inblick i olika industrier som du kan 
jobba i som civilingenjör. I årskurs 1 så består kursen av ett mindre projekt och 
ett studiebesök till en alumn från programmen Teknisk Kemi, Bioteknik eller 
Kemiteknik. Kursen är rolig och menad att vara motiverande, se bara till att 
skriva och skicka in texter i tid!  

 
Algebra och geometri (teknisk kemi, period 2) 
Algebra och Geometri är den andra av KTH:s större matematikkurser som ger 
en introduktion till ett flertal olika koncept inom matematik. Mycket av teorin i 
kursen kommer tillbaka i senare kurser som ni läser längre fram programmet 
(bland annat Numeriska Metoder och Molekylär struktur). Därför är det en 
mycket viktig kurs så lär dig grunderna! 
 
Bästa tipset är att studera inför kontrollskrivningarna som ger bonuspoäng till 
tentan. Det finns en massa material till kursen online, bland annat här: 
Armin Halilovic. Linjär algebra kan också vara väldigt begreppsbaserad och 
innehåller en hel del synonymer, så gör en liten lista över detta också så blir 
tentaplugget mycket enklare.  

Kemiteknik 
Varje termin är uppdelad i två läsperioder, och ni läser alltid minst två kurser 
varje läsperiod. Första kurserna på Kemiteknik heter, Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik (INFOMET), Allmän Kemi I och första delen av Matematik. 
Period två läses Allmän kemi 2 och fortsättning av Matematik. 
  
INFOMET (Kemiteknik, Period 1) 
Här jobbar man på ett projekt med sin tilldelade projektgrupp. Kursen innehåller 
många obligatoriska moment. Om man missar ett sånt tillfälle pga. sjukdom är 
det viktigt att man tar upp det med läraren, det går oftast att lösa genom att 
man får göra en extra uppgift eller en komplettering. När man jobbar i sina 
projektgrupper är det väldigt viktigt att man är artig, men ännu viktigare att man 
ger ärliga feedback till varandra.  
 

http://ingforum.haninge.kth.se/armin/AR_17_18/SF1624/diralgeom17.html


 

Arbetsbelastningen bland medlemmarna i projektgruppen ska vara jämnt 
fördelad, som om någon ligger efter är det viktigt att ni tar upp det på en gång. 
INFOMET är väldigt tidskrävande, varje elev ska rapportera minst 100 timmars 
arbete i sin loggbok, så var beredd på det och försök att planera studierna så att 
ni inte ligger efter i de andra kurserna. 
  
Allmän Kemi I (Kemiteknik, Period 1) 
Allmän Kemi I är den första kemikursen som läses på Kemiteknik. Mycket i den 
kursen känner man igen från kemin i gymnasiet, fast mer omfattande och 
djupgående. Här är det väldigt viktigt att plugga hårt från början, även om det 
kan kännas som att man kan det mesta.  

Utöver en tenta, har kursen tre kontrollskrivningar. 
Kontrollskrivningarna i Allmän Kemi I är i princip som 
mini-tentor och är två timmar långa. Om man får godkänd på 
alla tre kontrollskrivningar, är man godkänd på tentan! Men 
om man inte skulle klara alla kontrollskrivningar, har man ju 
fortfarande chansen att få godkänd på tentan. Jätteviktigt att 
allt som läses i Allmän Kemi I sitter i ryggmärgen, annars är 
det väldigt svårt att klara Allmän Kemi II. 

  
Matematik (Kemiteknik Period 1, 2 och 3) 
Matematik är 15 HP och är uppdelad i tre delar, algebra, matrisalgebra och 
analys. Period 1 läses algebra, och här kommer ni känna igen en hel del från 
gymnasiematten. Period 2 läses matrisalgebra (kallas ibland även ”linjäralgebra” 
eller ”algebra och geometri”). Här kommer det mycket nytt och det är ingenting 
man gjort eller sett förut, så var beredd på att lägga ner väldigt mycket tid. Titta 
gärna på ”Linear Algebra” hos Khan Academy, eller Armin Halilovic länken ovan 
(Allt som börjar med ”egen” tex. egenvektorer, egenmatriser osv kan ni skippa). 
Sista delen i matematiken heter ”Analys i en variabel”. För tips se 
”Envariabelanalys” lite längre upp. Alla delar i mattekursen har 
kontrollskrivningar eller seminarier som ger bonuspoäng till tentan. Dessutom 
finns några inlämningar och även Matlab (ett datorprogram) labbar, som är 
obligatoriska. 
  
Allmän Kemi II (Kemiteknik, period 2) 
Fortsättning av kursen Allmän Kemi I och har exakt samma uppbyggnad. Se till 
att ni behärskar grunderna från Allmän Kemi I. 
 


