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Abstract– Inom civilingenjörsutbildningen på avancerad 

nivå studerar en mångfald av teknologer med olika 
akademisk bakgrund. Det finns idag olika 
introduktionsprogram för olika studentgrupper. På KTH 
har vi för masterprogramsstudenter jobbat med ett 
projekt inspirerat av anglosaxisk tradition, 
transitionprogram. Finns det behov av introduktion för 
alla studenter på avancerad nivå? 
 

Index Terms — Transition, first year experience, 
introduktionsprogram för avancerad nivå, mottagning. 
 

I. INTRODUKTION 
I arbetet med att samordna utbildningen i enlighet med 

Bolognaprocessen har KTH övergått till en struktur 3+2 dvs. 
3-årigt basblock och 2 år specialisering för civilingenjörer 
(specialiseringen kallas master på KTH). Master utgör också 
tvååriga Masterprogram för externt sökande. 
Masterprogrammen ger en examen och antar huvudsakligen 
studenter med motsvarande kandidatexamen från 
utomeuropeiska universitet. 
 
KTH har även ett stort antal utbytesstudenter som läser kurser 
på avancerad nivå. Antalet studenter som inte har sin 
basblocksutbildning på KTH ökar. De olika studentgrupperna, 
olika svenska kandidater, utländska kandidater, KTH 
kandidater möts i klassrummen. Det är en utveckling som 
KTH ser positivt på då det ger en mer konkurrenskraftig och 
dynamisk utbildning och i slutändan bättre civilingenjörer.  
 
Internationella kansliet på KTH har tillsammans med de 10 
skolorna startat ett projekt kallat Transitionprogram. 
Programmet är riktad mot internationella 
Masterprogramstudenter för att möta behovet av information 
om vilka förväntningar studenterna kan ha på universitetet och 
studierna och vilka förväntningar vi som universitet har på 
studenten. 

II. FRÅGESTÄLLNINGAR 
Utvecklingen med en mängd olika studentgrupper ger en 

rad nya frågeställningar: 
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• hur påverkar mångfalden av studenternas 
kandidatexamina och tidigare erfarenheter av 
utbildning den universitetsutbildning vi ger? 

• vad behöver vi göra för att underlätta processen för 
studenterna att förstå den akademiska tradition och 
utbildningskultur som finns i Sverige och på KTH? 

• vad kan vi göra för att tillmötesgå de nya behoven? 
• kan något liknande transition/ introduktionsprogram 

vara till nytta för civilingenjörsstudenter som 
påbörjar studier på avancerad nivå? 

III. DEFINITION OCH AVGRÄNSNINGAR 
Med ”Transition” menas övergången från tidigare 

akademiska studier i ett socialt och kulturellt sammanhang till 
studier på avancerad nivå där studenterna måste förhålla sig 
till sina studier på ett annorlunda sätt, akademiskt, kulturellt 
och socialt. 
 
Transitionprogram tänker vi oss äger rum under första 
terminen på utbildningen, termin sju för civilingenjörer. 
 
Arbetet med Transitionprogram ser vi måste förankras och 
genomföras av alla personalgrupper på olika nivåer som har 
med studenter att göra: ledning, administratörer, lärare och 
studentkåren.  
 
I den engelsktalande delen av världen är Transion och ”first-
year- experience” välbekanta begrepp i arbetet med att 
förmedla kunskap om vetenskapliga metoder och hjälpa 
studenterna med omställningen till studier på avancerad nivå. 
Dessa program har också i någon mån tjänat som förebilder i 
arbetet med att utarbeta metoder för mottagning av första års 
studenter till civilingenjörsutbildningar i Sverige. 

IV. SYFTE MED PROJEKTET 
Syftet är att öka genomströmningen, höja rättsäkerheten och 

förbättra förståelsen för utbildningskulturen i Sverige och på 
KTH.  

V. BAKGRUND 
KTH har sedan ett tiotal år ett mottagningsprogram för 

inkommande studenter till de tvååriga masterprogrammen. 
Informationen och innehållet i mottagningsprogrammet var 
huvudsakligen byggt kring praktiska frågor som bostad, 
personnummer, försäkring, kåren och kursanmälan. I takt med 
att masterprogrammen utvecklas och fler studenter kommer 
från flera olika kulturer har behovet att ge alla en gemensam 
grund och tydliggöra förväntningarna ökat. Inom nätverket för 
masterprogramsadministratörer har vi kontinuerligt arbetar 
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med att förbättra mottagningen och administrationen krig 
masterprogrammen.  
 
Under läsåret 2008/2009 arbetade Jude Carroll från Oxford 
Brooks University i Storbritannien på KTH. Hennes fokus var 
på plagiat. En viktig del i det arbetet har blivit att utveckla 
metoder för att förebygga plagiat. Här blir Transitionprogram 
avgörande. Jude kom genast med nya idéer till förbättringar 
till vårt arbete med masterprogramsstudenter. Hon hänvisade 
oss bland annat till Melbourne University i Australien där de 
har ett välutbyggt program för Transition: 
http://www.services.unimelb.edu.au/transition/transition/ 
 
Arbetet med transitionprogram påbörjades på KTH hösten 
2008 och har föregått i en projektgrupp om fem personer som 
har träffats under året. Gruppen har organiserat aktiviteter och 
rapporterat till Nätverket för masterprogramsadministratörer.  
Genom Internationella kansliet (IK) har gruppen även 
rapporterat en del av arbetet till prodekan för utbildning på 
KTH.  

VI. UTFORMNING AV TRANSITION PÅ KTH 
Efter att ha ställt oss en rad frågor om vilka behov som 

fanns mot bakgrund av vår mångfald av studenter på 
masterprogrammen har vi kommit fram till att 
Transitionprogram ska bestå av fyra delar. De fyra områdena 
är: 

1. Akademisk transition 
2. Kulturell transition 
3. Social transition  
4. Pratiskt transition 

 
Inom varje område behövs kommunikation, seminarier och 
integration i utbildningen. Vi vill huvudsakligen arbeta med 
befintliga medel, det vill säga vi utgår från att vi inte får några 
extra resurser för arbetet. Vi har två kanaler för att nå ut med 
programmet. Den främsta kommunikationskanalen är KTH:s 
hemsida. Den andra är seminarium. 

VII. AKTIVITETER SOM GENOMFÖRTS 
Vi har försökt att praktiskt omsätta våra idéer direkt i 

verksamheten. Särskilt har vi velat ta till vara möjligheterna 
som Jude Carroll givit oss att belysa frågorna kring transition. 
En uppföljning av projektet förtydligar framstegen. 
Aktiviteter som genomförts under läsåret 2008-2009 och fram 
till september 2009: 

1. Introduktionsseminarium(½ dag) för alla nyanlända 
Masterprogramstudenter i september med Jude 
Carroll ”New game – new rules” 

2. Seminarium(kvällstid) med Jude Carroll för enskilda 
skolor: ”How to be a successful student at KTH”. 

3. Seminarium(2 * ½ dag) med Jude Carroll för 
Masterprogramsadministratörer. ”Hur internationella 
verksamhet på KTH påverkar/ borde påverka 
utbildningen och administrationen”. 

4. Seminarium(½ dag) med Jude Carroll för akademiker 
Masterprogramansvariga och lärare, ”How to 
integrate important academic skills in teaching” 

5. Förändringsarbete med Mottagning under augusti. 
Mer information om akademiska kulturen på KTH. 

6. Interkulturell kommunikation (ICC) seminarier vid 
mottagningen. 

7. Några skolor har genomfört fortsättningsseminarier om 
”New game- new rules”. 

8. Skolan för Kemivetenskap och Skolan för Bioteknik 
har genomfört en hel seminarieserie innehållande de 
viktigaste beståndsdelarna. Följande fyra 
seminarietillfällen har getts: 
- introduktion till akademiskt tänkande, analysera, 
vara kritisk, egen åsikt; fusk och time management 
samt fotografering! 
- examination; hur klarar man en tenta, planera tenta-
läsning, hur registrerar man sig. 
- kursval och val inför vilket spår de ska välja. 
- Intercultural communication (ICC), en fördjupning 
av föreläsningen som fanns med i mottagningen i 
augusti. 

9. Mentorprogram för masterprogrammet Wireless 
Systems. En doktorand träffar en grupp om 5-6 
studenter 5 gånger under första terminen och 
diskuterar tenta läsning, akademiskt arbete, 
projektarbete, time management, att bli en 
framgångsrik student på KTH.  

10. Vi har kommit igång med hemsidan: 
http://www.kth.se/studies/master/admitted-
students/2.15882?l=en_UK  

VIII. HEMSIDAN KTH.SE 
Hemsidan är en viktig kommunikationskanal för oss.  Det är 
genom hemsidan studenterna hittar till oss och vi vill fortsätta 
kommunikationen när de kommer till KTH. Informationen har 
vuxit fram under de tio år som masterprogram funnits på 
KTH. Nytt är delen om transition och att vi samlat 
informationen under de nya rubrikerna. Vi presenterar 
Transition med texten ” The transition between your previous 
academic life and your new one at KTH can be quite 
troublesome if you are not well prepared. The Transition 
Programme aims to help you through these changes and is 
directed towards all new international masters’ students at 
KTH. The activities are not compulsory, however, we strongly 
recommend you to take part of all the information below and 
to participate in some of the activities offered. It will help you 
to succeed with your studies as well as integrating socially and 
culturally at KTH and in Sweden.”   

Därefter tar vi upp tre av fyra områden(academic, cultural och 
social). Practical information har vi redan mycket på 
hemsidan. Nedan följer introduktionen till de olika områdena. 
Introduktion till academic transition:  



Den 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, LTH 2-3 december 2009 

”The academic environment at KTH is probably different 
from what you are used to. So what will it take to become a 
successful student at KTH? What do the teachers here expect 
from you? What will the workload be like? Will you have to 
change your previous study techniques? These kinds of 
questions are very important to ask oneself at the beginning of 
a new educational experience. The Academic Transition 
Programme aims to answer some of these questions. One 
important thing to understand is that this is a new game, and 
the first thing you need to do is to learn the new rules.“ 

Cultural transition: 

“The students at KTH have very different cultural 
backgrounds. The transition programme aims to give you 
some basic knowledge about Swedish Culture and also about 
intercultural communication. A good way to start your life in 
Sweden is to learn some basic words of the Swedish language. 
KTH offers an online Swedish language course called SWELL 
OPEN. As a student of KTH you automatically have access to 
this course and you can read more about it, and other language 
courses, on the website of the Unit for Language and 
Communication.” 

Social transition: 

“The Student Union at KTH, THS, is a nonprofit association 
for all the 18 000 students of KTH. THS task is to ”pander the 
study of the members and that in coherence with it". This is 
done in several ways and at many different levels: educational 
surveillance, study social work, contacts with the labor 
market, parties and much more. The international part of the 
Student Union is called ISS - International Student Service. 
The main goal for ISS is to help international students in their 
everyday life in Sweden and at KTH.” 

IX. AKTIVITETER FÖR VIDARE ARBETE 
Förutom de redan genomförda åtgärderna som vi vill 

fortsätta med och förbättra behöver vi arbeta med nya 
aktiviteter. Områden som vi ska fokusera på är: 

• Seminarier för anställda, studenter och lärare. 
• Större engagemang från äldre årskullar i mottagningen, 

något mer liknande den mottagning som finns för 
civilingenjörsprogrammen. Det inkluderar utbildning 
om säkerhet, alkohol, hälsa och gruppdynamik för ett 
antal ”mottagningsansvariga”. 

• Vidarutveckla vår hemsida 

X. AKTIVITETER GEMENSAMMA FÖR ALLA SOM BÖRJAR PÅ 
AVANCERAD NIVÅ 

Med tanke på Bolognaprocessen och den förändring av 
utbildningsstrukturen som den medför kommer sannolikt 
skillnaderna att bli mer markanta till exempel med hänseende 
på studietakt, gruppsammansättningar och undervisningsspråk. 
Mot den barkgrunden ser vi fem tydliga områden för 
gemensam introduktion till studier på avancerad nivå: 

• Gruppdynamik och projektarbete 
• Ledarskap och projektledning 
• Insatser för att förbättra kunskaper i engelska språket 
• Underlätta för alla att lära sig svenska 
• Interkulturell kommunikation (ICC) både att förstå 

specifika kulturskillnader i hur man uppfattar och 
tolkar ett budskap och kunskap om sin egen och 
andras kulturer. 

• Teknisk rapportskrivning. 
 

Därutöver ser vi även behov att ta upp frågor om studenthälsa 
med motion, hygien och matvanor. 

XI. SAMMANFATTNING 
Bolognaprocessen har medfört förändringar i 
utbildningsstrukturen. Samtidigt har den ökande 
internationaliseringen gett dagens civilingenjörsstudenter 
alltmer skiftande bakgrund, särskilt på avancerad nivå. Det 
finns på våra universitet en mångfald av olika studentgrupper. 
Hur påverkar det vårt arbetssätt? 
 
På KTH har vi initierat arbetet med transitionprogram, 
introduktionsprogram för studenter på våra tvååriga 
masterprogram. Kan innehållet vara intressant att introducera 
även för civilingenjörer som påbörjar studier på avancerad 
nivå? 

XII. FRÅGESTÄLLNINGAR TILL RUNDA BORDSDISKUSSIONER 
1. Vilka erfarenheter kring mottagning av 

masterprogramsstudenter finns på andra universitet 
och högskolor? 

2. Hur jobbar man med äldrekursare och kåren? 

3. Hur arbetar man i klassrummet för att föra in 
akademiska värderingar? 

4. Hur ska ett transitionprogram utformas för studenter 
med tidigare utländsk utbildning? 

5. Pedagogiska aspekter på att integrera 
transitionprogram i utbildningen 

6. Vilka ämnesområden skulle ett gemensamt transition 
eller introduktionsprogram för avancerad nivå kunna 
innehålla? 
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