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MÅL OCH INNEHÅLL FÖR INTRODUKTIONEN VID 
V-PROGRAMMET 

 
Övergången från gymnasiestudier till högskolestudier innebär att studenterna ska ställa 
om sig från ett system till ett annat. Detta medför vanligen en successiv utveckling av 
bland annat personliga intressen och sättet att bedriva studier. Under det första året 
grundläggs attityder till högskolestudier, skolan, ämnena, lärarna och studiekamraterna 
och flera undersökningar visar att detta år, i synnerhet de första sex-åtta veckorna, är 
kritiskt för hur man lyckas med sina framtida studier. 
 
HUVUDMÅL 
Med utgångspunkt i denna bakgrundsbeskrivning är huvudmålet för introduktionen vid 
V-programmet att underlätta för studenterna att snabbt finna sig till rätta i miljön kring 
det valda utbildningsprogrammet såväl studiemässigt och akademiskt som 
kamratmässigt och socialt. Vidare ska också studenternas kunskap om och känsla av 
samhörighet med V-ingenjörens yrkesroll stärkas. Nära kopplat till detta huvudmål är 
målet att introduktionen ska stimulera och motivera studenterna att skaffa sig goda 
studievanor och att snabbt komma igång med sina studier. Introduktionen ska därmed 
också skapa goda förutsättningar för att minst 50% av studenterna ska kunna avsluta 
sina studier med civilingenjörsexamen 6 år efter studiestarten. 
 
HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL OCH FORM 
För att uppnå huvudmålet ska följande moment ingå i introduktionen till V-
programmet. De olika momenten kan förekomma i olika former och flera gånger under 
det första studieåret. För varje moment anges nedan var och i vilken form detta moment 
behandlas. 
 
Introduktionsperiod 
En stor del av introduktionsaktiviteterna genomförs inom ramen för en cirka tio dagar 
lång introduktionsperiod före läsperiod ett.  
 
V-programmets syfte och innehåll 
Syfte och innehåll presenteras översiktligt vid ett par tillfällen under tiden före läsperiod 
ett. Vid dessa tillfällen diskuteras också studenternas förväntningar på utbildningens 
mål och innehåll via bikupediskussioner. 
 
I början av varje läsperiod presenteras ingående kurser och hur de har sin plats i 
utbildningsprogrammets helhet. Dessa presentationer genomförs av utbildningsledaren 
tillsammans med de undervisande lärarna i den aktuella läsperioden. Varje lärare 
betonar i respektive kurs de kopplingar - "röda trådar" - som finns till andra kurser i 
utbildningen. 



 
Yrkesroll  
Yrkesrollsföreläsningar hålls under tiden före läsperiod ett och därefter cirka två gånger 
per läsperiod under det första året. Föreläsningarna ska belysa de många olika sidorna 
av väg- och vattenbyggnadskonsten och en väg- och vattenbyggares vardag. 
Föreläsarna kan dels vara V-ingenjörer med olika inriktning och dels vara 
yrkesmänniskor med annan bakgrund som på olika sätt samarbetar eller kommer i 
kontakt med V-ingenjörer. 
 
Studiebesök på V-arbetsplatser förekommer främst i kursblocket Byggnadsteknik på 
våren i årskurs ett. Ett studiebesök bör också planeras in i anslutning till 
introduktionsperioden på hösten. Detta kan ske som ett gemensamt besök på ett större 
projekt såsom Öresundsförbindelsen och/eller en intervju med en civilingenjör av cirka 
två nybörjarstudenter.  
 
Möjligheterna att komplettera utbildningen med frivillig praktik och nyttan med detta 
ska presenteras av utbildningsledaren och studievägledaren under inledningen av 
vårterminen. Vid detta tillfälle skall också praktiska råd för sökandet av praktikplats ges 
och olika former av praktikplatslistor presenteras. 
 
Studieteknik och studievanor 
Under tiden före läsperiod ett hålls ett seminarium om studieteknik och studievanor och 
vikten av detta för ett gott studieresultat. Under tiden före läsperiod ett läggs ett schema 
som syftar till att stimulera goda studievanor med markerad tid för självstudier med och 
utan mentor. Lässchemat under det första året planeras med särskild omsorg för att 
underlätta goda studievanor 
 
Kontakt med äldre studenter 
Nollningen och aktiviteterna i faddergrupperna innebär att nybörjarstudenterna kommer 
i kontakt med ett stort antal äldre studenter och finner förhoppningsvis några kamrater 
att få stöd av i olika frågor såväl i början av studierna som senare. På sikt bör en mindre 
storlek på faddergrupperna eftersträvas för att skapa en intimare kontakt mellan äldre 
studenter och nybörjare. Vidare finns mentorfaddrar, äldre teknologer som skall leda 
självstudiegrupper i anslutning till den första veckans linjär algebra-undervisning och 
vidare under höstens matematik-undervisning. Dessa mentorfaddrar skall särskilt noga 
beakta sin roll som förebild i förhållande till studievanor och attityd till utbildningens 
innehåll. De får också en speciell form av ledarskapsutbildning kring dessa frågor 
tillsammans med huvudfaddrarna. 
 
Kontakt med studenter inom årskursen 
Nollningen och aktiviteterna i faddergrupperna läggs upp med huvudsyftet att 
studenterna ska lära känna några årskurskamrater väl och förhoppningsvis finna 
kamrater att bilda informella självstudiegrupper med. Kontakten mellan studenterna 
inom årskursen stärks också genom olika former av gruppövningar, projektarbeten, 
studiebesök och exkursioner i ett flertal kurser.  
 
Matematik 
Under tiden före läsperiod ett ges en inledande del av den första matematikkursen. I 
denna inledning ingår, förutom ren matematikundervisning, tydliga exemplifieringar av 
hur matematikkurserna ansluter till och skiljer sig från gymnasiets matematik, hur 



matematiken används inom andra ämnen inom V-utbildningen och goda råd om hur 
man bör arbeta för att lära in matematiken. Vidare tränas och stimuleras goda 
studievanor genom ett upplägg med förhållandevis mycket övningar, mentorövningar 
och schemalagd självstudietid under denna inledande del. Under den fortsatta 
matematikundervisningen görs kopplingar till övriga V-ämnen så ofta så är lämpligt - 
exempelvis genom att en lärare från ett annat ämne ger ett exempel vid presentationen 
inför varje läsperiod. 
 
Datoranvändning 
Under tiden före läsperiod ett och under höstterminen ges en introducerande 
datoranvändningskurs. I denna ingår en översikt av den datorutrustning och de 
datorprogram som finns tillgängliga för V-studenterna och de regler som gäller vid 
användande av dessa. Vidare ingår en introduktion till datorns olika enheter, 
operativsystem och filhantering samt e-post, ordbehandlingsprogram (Word), 
kalkylprogram (Excel) och beräkningsprogram (Matlab). 
 
Administrativa rutiner 
Under tiden före läsperiod ett presenteras utbildningsledaren, utbildningsplaneraren och 
studievägledaren på V. En översikt ges över vanliga ärenden till studiekontoret och 
studiehandbok samt läro- och timplan presenteras.  


