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Kortbeskrivning Abstract 
The course consists of a major project 
work, enhancement of previous 
mechanics knowledge, and practice of 
general engineering attributes.  

Kursen består av ett större projektarbete, fördjupning inom mekaniken samt 
träning i vissa generella ingenjörsfärdigheter 
 

Mål Aim 
After the course the participant should 
be able to: Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna: 

Tillämpa kunskap och färdigheter från tidigare genomgångna kurser framför 
allt i mekanik och strömningsmekanik. 

Apply knowledge and skills from 
previous courses, above all in 
Mechanics and Fluid Mechanics Formulera och precisera problem inom mekaniken och tillämpa olika metoder 

att lösa dessa samt värdera olika lösningsmetoders relevans. Formulate and specify problems in 
mechanics and apply different methods 
of solution to these as well as judge the 
relevance of different methods. 

Studera självständigt i syfte att konsolidera och fördjupa befintlig kunskap 
inom området mekanik. 
Presentera lösningar till ingenjörsmässiga eller grundläggande 
mekanikproblem i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur, 
och språk. 

Study independently with the aim of 
consolidating and deepening of already 
acquired knowledge of mechanics. 
Present solutions of engineering and 
basic mechanics problems in a written 
technical report with demands on 
content, structure and use of language. 

Muntligt presentera sitt arbete på ett professionellt sätt. 
Redogöra för ett antal generella ingenjörsfärdigheter t.ex. yrkesetik, 
karriärplanering och entreprenörskap. Present the work orally in a professional 

way.  
Explain the basics of some general 
engineering attributes such as ethics, 
career planning and entrepreneurship. 

Kursinnehåll 
Projekt som genomförs individuellt eller i grupp om högst två studenter.  
Fördjupning inom kommunikation. Generella ingenjörsfärdigheter. 
Fördjupning inom mekanik. Några tänkbara områden för projekt är: böjliga 
trådars jämvikt, hydrostatik, stabilitet, partikelbanor, stela kroppens 
tredimensionella rörelse, lösning av strömningsproblem med FEM-lab. 

Syllabus 
Project that is conducted individually or 
in group of maximum two students. 
Communication skills and other general 
engineering skills. Various areas of 
mechanics and fluid mechanics.  

Förkunskaper Prerequisites 
Kursen förutsätter att 10 poäng i mekanik på AB-nivå inhämtats samt att en 
kurs i elementär strömningsmekanik har lästs eller läses parallellt. 

The course assumes knowledge of 10 
points of mechanics in the first and 
second years as well as a course in 
elementary fluid mechanics. Påbyggnad 

Samtliga kurser vid mekanikinstitutionen på C och D-nivå. Follow up 
Higher courses in mechanics. Kursfordringar 

Godkänt projektarbete  (PRO1; 15 hp). Requirements 
Project work (PROJ; 15 university 
credits). Kurslitteratur 

Meddelas senare. Required Reading 
 To be decided later. 

 
 

SG1102  Mekanik, mindre kurs  Mechanics, Smaller Course 
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Ersätter 5C1102. 

Replaces 5C1102. 
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Mål Aim 
Efter att ha studerat denna kurs ska 
teknologen kunna Efter att ha studerat denna kurs ska teknologen kunna 

  
• Tillämpa Newtons tre lagar för enkla mekaniska system • Tillämpa Newtons tre lagar 

för enkla mekaniska system • Lösa enkla rörelseekvationer 
• Lösa enkla rörelseekvationer • Tillämpa lagen om den kinetiska energin och kraftmomentlagen • Tillämpa lagen om den 

kinetiska energin och 
kraftmomentlagen 

• Avgöra när centralrörelseteori är tillämpbart 
• Lösa harmoniska svängningsproblem med och utan dämpning 

• Avgöra när 
centralrörelseteori är 
tillämpbart 

 
Mer konkret ska teknologen kunna 
 • Lösa harmoniska 

svängningsproblem med och 
utan dämpning 

• Skilja på vektorer och skalärer 
• Rita ut krafterna och momenten på en kropp   
• Ställa upp rörelseekvationerna för en kropp Mer konkret ska teknologen kunna 
• Ställa upp energisambandet för en kropp  

• Skilja på vektorer och 
skalärer 

• Använda rörelseekvationer och energisamband för att bestämma t e x 
hastighet och position som funktion av tiden • Rita ut krafterna och 

momenten på en kropp  • Härleda kraft-, moment- och energiekvationer utifrån Newtons andra 
lag • Ställa upp 

rörelseekvationerna för en 
kropp 

• Bestämma egenfrekvensen för ett system bestående av massa fjäder 
och dämpare • Ställa upp energisambandet 

för en kropp • Redogöra för de tre lösningarna till centralrörelseproblemet: ellips, 
parabel och hyperbel. • Använda rörelseekvationer 

och energisamband för att 
bestämma t e x hastighet och 
position som funktion av 
tiden 

 
Genom att läsa mekanik ska teknologen  
 

• Utveckla sin förståelse för matematisk modellering av naturen • Härleda kraft-, moment- och 
energiekvationer utifrån 
Newtons andra lag • Utveckla och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp och 

metoder inom vetenskapen • Bestämma egenfrekvensen 
för ett system bestående av 
massa fjäder och dämpare 

• Få en inblick i uppbyggnaden av ett tillämpbart axiomatiskt system 
• Få ökad färdighet att lösa problem  

• Redogöra för de tre 
lösningarna till 
centralrörelseproblemet: 
ellips, parabel och hyperbel. 

• Skapa en grund för lösning av dimensioneringsproblem  
 

Kursinnehåll  
Vektorer och kinematik, Inertialsystem, krafter, Newtons lagar, Arbete, effekt, 
energi, Centralrörelse, Masscentrum, tröghetsmoment, Partikelsystem och 
tyngdpunktsrörelse, Rotation kring fix axel. 

Genom att läsa mekanik ska teknologen  
 

• Utveckla sin förståelse för 
matematisk modellering av 
naturen Lineära svängningar i en dimension, harmoniska, dämpade. 

 • Utveckla och fördjupa sin 
förståelse för grundläggande 
begrepp och metoder inom 
vetenskapen 

Förkunskaper 
Linjär algebra och geometri, differential och integralkalkyl en variabel, flera 
variabler bör åtminstone läsas parallellt. • Få en inblick i uppbyggnaden 

av ett tillämpbart axiomatiskt 
system Påbyggnad 

• Få ökad färdighet att lösa 
problem  

SG1130, SG1140. 

Kursfordringar • Skapa en grund för lösning 
av dimensioneringsproblem  Skriftlig tentamen (3 hp), inlämningsuppgifter (1,5 hp), teoridelen av 

tentamen (1,5 hp) kan avklaras på kontrollskrivningar. Syllabus 
Vector and kinematics, Newton's laws, 
Work, power, energy, Central force, 
Center of mass, moment of inertia, 
Systems of particles and center of mass 
motion, Rotation about fixed axis. 

Kurslitteratur 
Nicholas Apazidis, Mekanik, Studentlitteratur eller Christer Nyberg, Mekanik 
Grundkurs, Liber. 
 Linear oscillations in one dimension, 

harmonic, damped. Anmälan 
Prerequisites 

 Calculus, one variable, and linear 
algebra with geometry. 
Calculus, several variables, should at 
least be studied in parallel. 

Till tentamen: Nej. 
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Follow up 
SG1130, SG1140. 

Requirements 
Written exam (3 university credits), 
hand in assignments (1,5 university 
credits). a theory exam (TEN1;1,5 
university credits). 

Required Reading 
Nicholas Apazidis, Mekanik, 
Studentlitteratur or Christer Nyberg, 
Mekanik Grundkurs, Liber. 
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SG1107  Mekanik  Mechanics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Karl-Erik Thylwe, ket@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 7121 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
S2 Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

En av kurserna AG1102/SG1107 måste läsas. Vilken bestäms av inriktningsval. 

Replaces 5C1107 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives the basics of 
mechanics, for later use in courses in 
structural- and fluid mechanics. It 
focuses on statics and the dynamics of 
particles, as well as basic principles. 

Kursen syftar till att ge grunderna i Mekanik, för senare användning inom 
kurser i byggnads- och strömningsmekanik. Speciellt fokuserar kursen på 
statik och partikeldynamik, samt grundläggande principer. 
 

Aim Mål Övergripande mål Övergripande mål Studenten ska kunna: 
Studenten ska kunna: • Med utgångspunkt från ett 

konkret mekaniskt problem 
göra idealiseringar, och med 
motiveringar ställa upp 
(skapa) en matematisk 
modell, samt med 
matematiska och numeriska 
metoder analysera modellen 
och kritiskt granska 
resultatet. 

• Med utgångspunkt från ett konkret mekaniskt problem göra 
idealiseringar, och med motiveringar ställa upp (skapa) en 
matematisk modell, samt med matematiska och numeriska metoder 
analysera modellen och kritiskt granska resultatet. 

• Skilja på verklighet och teoretisk uppbyggnad och förstå samspelet 
mellan grundläggande observationer och modellbyggandet och 
axiom, postulat, teorem, lagar och följd-lagar. 

 • Skilja på verklighet och 
teoretisk uppbyggnad och 
förstå samspelet mellan 
grundläggande observationer 
och modellbyggandet och 
axiom, postulat, teorem, 
lagar och följd-lagar. 

Mätbara mål 
 
Studenten ska kunna: 

• Definiera de grundläggande storheterna/begreppen inom mekaniken 
och redogöra för sambanden mellan dem, så som hastighet, 
acceleration, massa, tid, kraft och kraftmoment.  

Mätbara mål 
• Formulera rörelselagarna och härleda sambanden mellan dem, t ex 

Newtons lagar för partiklar, inertialsystem, lagar för jämvikt av stela 
kroppar. 

 
Studenten ska kunna: 

• Definiera de grundläggande 
storheterna/begreppen inom 
mekaniken och redogöra för 
sambanden mellan dem, så 
som hastighet, acceleration, 
massa, tid, kraft och 
kraftmoment. 

• Identifiera och definiera typsystem av krafter och en mångfald av 
mer abstrakta mekaniska storheter (masscentrum, rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, resultanter, impuls, impulsmoment, arbete, 
kinetisk och potentiell energi, konservativa och icke-konservativa 
krafter). • Formulera rörelselagarna och 

härleda sambanden mellan 
dem, t ex Newtons lagar för 
partiklar, inertialsystem, 
lagar för jämvikt av stela 
kroppar. 

• Redogöra för centrala mekaniska fenomen (så som fritt fall, fri 
dämpad och odämpad harmonisk svängning, drivna svängningar, 
resonans, likformig cirkelrörelse, elastisk- och fullständigt oelastisk 
stöt, mm). 

• Bevisa abstrakta energi- och impulslagar utgående från Newtons 
lagar. 

• Identifiera och definiera 
typsystem av krafter och en 
mångfald av mer abstrakta 
mekaniska storheter 
(masscentrum, rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, 
resultanter, impuls, 
impulsmoment, arbete, 
kinetisk och potentiell energi, 
konservativa och icke-

• Analysera givna kraftsystem och förenkla dem till enklast möjliga 
form. 

• Analysera givna rörelser med lämpliga val av koordinatsystem 
(inertialsystem).  

• Beräkna krafter och jämviktsläge för ett mekaniskt system i vila. 
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konservativa krafter). • Utgående från Newtons lagar samt kinematiska och geometriska 
samband ställa upp matematiska modeller för olika typer av 
partikelrörelse och göra beräkningar avseende denna rörelse. 

• Redogöra för centrala 
mekaniska fenomen (så som 
fritt fall, fri dämpad och 
odämpad harmonisk 
svängning, drivna 
svängningar, resonans, 
likformig cirkelrörelse, 
elastisk- och fullständigt 
oelastisk stöt, mm). 

 

Kursinnehåll 
Vektoralgebra och dimensionsbetraktelser, repetition. 
Kraft och kraftmoment. 
Kraftsystem; kraftpar, samband, ekvimomenta kraftsystem • Bevisa abstrakta energi- och 

impulslagar utgående från 
Newtons lagar. 

Masscentrum; partikelsystem, stela kroppar, sammansatta kroppar. 
Jämvikt; jämviktsvillkor, 2D och 3D, friktion. 

• Analysera givna kraftsystem 
och förenkla dem till enklast 
möjliga form. 

Partikelns kinematik; komponentformer. 
Arbete och energi; effekt och kinetisk energi, konservativa system, 
energiekvationen. • Analysera givna rörelser med 

lämpliga val av 
koordinatsystem 
(inertialsystem).  

Momentekvationen;. 
Svängningar; fria och påtvingade, dämpade och odämpade. 
 

• Beräkna krafter och 
jämviktsläge för ett 
mekaniskt system i vila. 

Förkunskaper 
Fysikaliska principer och processer samt Matematiska metoder II. • Utgående från Newtons lagar 

samt kinematiska och 
geometriska samband ställa 
upp matematiska modeller 
för olika typer av 
partikelrörelse och göra 
beräkningar avseende denna 
rörelse. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp), en skriftlig teoritentamen (TEN1; 1,5 hp) 
och en skriftlig problemtentamen (TEN2; 4,5 hp). Teoritentamen kan avklaras 
som kontrollskrivningar. 

Kurslitteratur 
N. Apazidis, Mekanik. Statik och partikeldynamik, Studentlitteratur, 2004. Syllabus 
 Vector algebra and dimensional 

methods, review. 
Force and moment of force. 
Systems of forces; couples, equipollent 
force systems. 
Centre of mass, systems of particles, 
rigid bodies, compound bodies. 
Equilibrium, conditions for equilibrium, 
2D and 3D, friction. 
Kinematics of particles, components of 
force and acceleration. 
Work and energy; power and kinetic 
energy, conservative systems, energy 
conservation. 
The moment equation; 
Oscillations, free and forced, damped 
and undamped. 

Prerequisites 
Physical Principles and Processes 
besides Mathematical methods II. 

Requirements 
Hand in assignments (INL1; 1,5 
university credits), a theory exam 
(TEN1; 1,5 university credits) and a 
problem exam (TEN2; 4,5 university 
credits). The theory exam can be taken 
by passing two exams during the course. 

Required Reading 
N. Apazidis, Mekanik. Statik och 
partikeldynamik, Studentlitteratur, 2004. 
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SG1108  Tillämpad fysik, mekanik  Applied Physics, Mechanics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Göran Karlsson, karlsson@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 89 12 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Lektioner    54 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CMIEL1, INJA(CMIEL1), INKI(CMIEL1), 
INT(CMIEL1) 

 Obligatorisk för/Compulsory for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://mech.kth.se/~karlsson/SG1108/SG1108.h
tml 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1108. 

Replaces 5C1108. 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska den 
studerande lärt sig att:  Efter genomgången kurs ska den studerande lärt sig att:  

• Definiera de grundläggande begreppen inom mekaniken och 
redogöra för sambanden mellan dem, såsom hastighet, acceleration, 
massa, tid, kraft och kraftmoment. 

• Definiera de grundläggande 
begreppen inom mekaniken 
och redogöra för sambanden 
mellan dem, såsom hastighet, 
acceleration, massa, tid, kraft 
och kraftmoment. 

• Redogöra för skillnaden mellan verklighet, teoretisk uppbyggnad och 
matematisk modell. 

• Redogöra för samspelet mellan grundläggande observationer och 
modellbyggandet med axiom, postulat, teorem, lagar och följdlagar. 

• Redogöra för skillnaden 
mellan verklighet, teoretisk 
uppbyggnad och matematisk 
modell. • Beskriva mekanikämnets struktur, formulera rörelselagarna och 

härleda sambanden mellan dem, t ex Newtons lagar för partiklar i 
inertialsystem och lagar för jämvikt av stela kroppar. 

• Redogöra för samspelet 
mellan grundläggande 
observationer och 
modellbyggandet med 
axiom, postulat, teorem, 
lagar och följdlagar. 

• Identifiera och definiera typsystem av krafter och mer abstrakta 
mekaniska storheter såsom masscentrum, rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, resultanter, impuls, impulsmoment, arbete, 
kinetisk och potentiell energi, konservativa och icke-konservativa 
krafter. 

• Beskriva mekanikämnets 
struktur, formulera 
rörelselagarna och härleda 
sambanden mellan dem, t ex 
Newtons lagar för partiklar i 
inertialsystem och lagar för 
jämvikt av stela kroppar. 

• Redogöra för centrala mekaniska fenomen såsom fritt fall, fri dämpad 
och odämpad harmonisk svängning, påtvungna svängningar, 
resonans, likformig cirkelrörelse, planetbanor, elastisk och 
fullständigt oelastisk stöt. 

• Identifiera och definiera 
typsystem av krafter och mer 
abstrakta mekaniska storheter 
såsom masscentrum, 
rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, 
resultanter, impuls, 
impulsmoment, arbete, 
kinetisk och potentiell energi, 
konservativa och icke-
konservativa krafter. 

• Bevisa energi- och impulslagar utgående från Newtons lagar. 
• Analysera givna kraftsystem och förenkla dem till enklast möjliga 

form. 
• Beräkna krafter och jämviktsläge för ett mekaniskt system i vila. 
• Ställa upp matematiska modeller (med olika idealiseringar) för olika 

typer av partikelrörelse och göra beräkningar avseende denna rörelse 
utgående från Newtons lagar samt kinematiska och geometriska 
samband. 

• Analysera uppställda matematiska modeller för problem i statik och 
partikeldynamik med matematiska och numeriska metoder och 
kritiskt granska resultaten. 

• Redogöra för centrala 
mekaniska fenomen såsom 
fritt fall, fri dämpad och 
odämpad harmonisk 
svängning, påtvungna 
svängningar, resonans, 
likformig cirkelrörelse, 
planetbanor, elastisk och 
fullständigt oelastisk stöt. 

• Planera, söka information, genomföra samt skriftligt och muntligt 
redovisa i grupp ett projekt inom eller i nära anslutning till kursens 
innehåll.  

 
• Bevisa energi- och 

impulslagar utgående från 
Newtons lagar. 

Kursinnehåll 
Vektoralgebra och dimensionsbetraktelser. 
Kraft och kraftmoment. • Analysera givna kraftsystem 

och förenkla dem till enklast Kraftsystem; kraftpar, samband, ekvimomenta kraftsystem 
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Masscentrum; partikelsystem, stela kroppar, sammansatta kroppar. möjliga form. 
• Beräkna krafter och 

jämviktsläge för ett 
mekaniskt system i vila. 

Jämvikt; jämviktsvillkor, 2D och 3D, friktion. 
Partikelns kinematik; komponentformer. 
Inertialsystem. • Ställa upp matematiska 

modeller (med olika 
idealiseringar) för olika typer 
av partikelrörelse och göra 
beräkningar avseende denna 
rörelse utgående från 
Newtons lagar samt 
kinematiska och geometriska 
samband. 

Newtons lagar för partikel. 
Arbete och energi; effekt och kinetisk energi, konservativa system, 
energiekvationen. 
Något om partikelsystem. 
Momentekvationen. 
Rotation kring fix axel. 
Centralrörelse. • Analysera uppställda 

matematiska modeller för 
problem i statik och 
partikeldynamik med 
matematiska och numeriska 
metoder och kritiskt granska 
resultaten. 

Linjära svängningar i en dimension; fria och påtvingade, dämpade och 
odämpade. 
 

Förkunskaper 
Linjär algebra och geometri samt differential och integralkalkyl en variabel. 

• Planera, söka information, 
genomföra samt skriftligt och 
muntligt redovisa i grupp ett 
projekt inom eller i nära 
anslutning till kursens 
innehåll.  

Påbyggnad 
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 
SG2126 Nonlinear Dynamics in Mechanics 

Kursfordringar 
Syllabus Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp). 

Tentamen (TEN1; 3 hp). 
Projektuppgift (PRO1; 3 hp) med skriftlig och muntlig redovisning. 

Vector algebra and dimensional 
methods. 
Force and moment of force. 
Systems of forces; couples, equipollent 
force systems. Kurslitteratur 

Nicholas Apazidis, Mekanik, Studentlitteratur 2004, ISBN 91-44-04245-0. Centre of mass, systems of particles, 
rigid bodies, compound bodies.  
Equilibrium, conditions for equilibrium, 
2D and 3D, friction. 
Kinematics of particles, components of 
force and acceleration. 
Inertial systems. 
Newton’s laws for a particle. 
Work and energy; power and kinetic 
energy, conservative systems, energy 
conservation. 
Elements about particle systems. 
The moment equation. 
Rotation around a fixed axis. 
Central motion. 
Harmonic linear oscillations in one 
dimension, free and forced, damped and 
undamped. 

Prerequisites 
Linear algebra and geometry. 
Differential and integral calculus in one 
variable. 

Follow up 
SG1113 Mechanics, Continuation 
Course 
SG2126 Nonlinear Dynamics in 
Mechanics 

Requirements 
Hand in assignments (INL1; 1,5 
university credits). 
Exam (TEN1; 3 university credits). 
Project (PRO1; 3 university credits) 
with written and oral presentation. 

Required Reading 
Nicholas Apazidis, Mekanik, 
Studentlitteratur 2004, ISBN 91-44-
04245-0. 
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SG1109  Mekanik  Mechanics 
 

8 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 8 Hanno Essén, hanno@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 8759 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CINEK1 Övningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

 

Kortbeskrivning Aim 
Övergripande mål Grundläggande mekanik, mest statik och partikeldynamik. Studenten ska kunna:   • Med utgångspunkt från ett 

konkret mekaniskt problem 
göra idealiseringar, och med 
motiveringar ställa upp 
(skapa) en matematisk 
modell, samt med 
matematiska och numeriska 
metoder analysera modellen 
och kritiskt granska 
resultatet. 

Mål 
Övergripande mål 
Studenten ska kunna:  

• Med utgångspunkt från ett konkret mekaniskt problem göra 
idealiseringar, och med motiveringar ställa upp (skapa) en 
matematisk modell, samt med matematiska och numeriska metoder 
analysera modellen och kritiskt granska resultatet. 

• Skilja på verklighet och 
teoretisk uppbyggnad. 
Samspelet mellan 
grundläggande observationer 
och modellbyggandet och 
axiom, postulat, teorem, 
lagar och följd-lagar. 

• Skilja på verklighet och teoretisk uppbyggnad. Samspelet mellan 
grundläggande observationer och modellbyggandet och axiom, 
postulat, teorem, lagar och följd-lagar. 

Mätbara mål 
Studenten ska kunna: 

• Definiera de grundläggande begreppen inom mekaniken och 
redogöra för sambanden mellan dem, så som hastighet, acceleration, 
massa, tid, kraft och kraftmoment. 

Mätbara mål 
Studenten ska kunna: 

• Definiera de grundläggande 
begreppen inom mekaniken 
och redogöra för sambanden 
mellan dem, så som 
hastighet, acceleration, 
massa, tid, kraft och 
kraftmoment. 

• Beskriva mekanikämnets struktur, formulera rörelselagarna och 
härleda sambanden mellan dem, t ex Newtons lagar för partiklar, 
inertialsystem, lagar för jämvikt av stela kroppar. 

• Identifiera och definiera typsystem av krafter och en mångfald av 
mer abstrakta mekaniska storheter (masscentrum, rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, resultanter, impuls, impulsmoment, arbete, 
kinetisk och potentiell energi, konservativa och icke-konservativa 
krafter). 

• Beskriva mekanikämnets 
struktur, formulera 
rörelselagarna och härleda 
sambanden mellan dem, t ex 
Newtons lagar för partiklar, 
inertialsystem, lagar för 
jämvikt av stela kroppar. 

• Kunna redogöra för centrala mekaniska fenomen (så som fritt fall, fri 
dämpad och odämpad harmonisk svängning, drivna svängningar, 
resonans, likformig cirkelrörelse, planetbanor, elastisk- och 
fullständigt oelastisk stöt, mm). 

• Identifiera och definiera 
typsystem av krafter och en 
mångfald av mer abstrakta 
mekaniska storheter 
(masscentrum, rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, 
resultanter, impuls, 
impulsmoment, arbete, 
kinetisk och potentiell energi, 
konservativa och icke-
konservativa krafter). 

• Bevisa abstrakta energi- och impulslagar utgående från Newtons 
lagar. 

• Analysera givna kraftsystem och förenkla dem till enklast möjliga 
form. 

• Beräkna krafter och jämviktsläge för ett mekaniskt system i vila. 
• Utgående från Newtons lagar samt kinematiska och geometriska 

samband ställa upp matematiska modeller för olika typer av 
partikelrörelse och göra beräkningar avseende denna rörelse. • Kunna redogöra för centrala 

mekaniska fenomen (så som 
fritt fall, fri dämpad och 
odämpad harmonisk 
svängning, drivna 
svängningar, resonans, 
likformig cirkelrörelse, 
planetbanor, elastisk- och 
fullständigt oelastisk stöt, 
mm). 

 

Kursinnehåll 
Statik: Storheter, enheter och dimensioner, vektoralgebra och vektorgeometri, 
kraftgeometri inkl. resultant, kraftpar etc. Nödvändiga jämviktsvillkor, 
snittmetoder, möjlighetsvillkor, masscentrum.  
Partikeldynamik: Partikelkinematik, i kartesiska koordinater, 
cylinderkoordinater, naturliga komponenter. Inertialsystem, krafter och • Bevisa abstrakta energi- och 
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Newtons lagar. Arbete, effekt, energi, konservativa krafter, kinetisk och 
potentiell energi. Centralrörelse. Lineära svängningar i en dimension: 
harmoniska, dämpade och påtvingade.  

impulslagar utgående från 
Newtons lagar. 

• Analysera givna kraftsystem 
och förenkla dem till enklast 
möjliga form. Partikelsystem: De grundläggande rörelsemängdslagarna. 

Under kursen undervisas och övas problemformulering, modellering, 
idealisering samt kvantitativa och kvalitativa uppskattningar.  

• Beräkna krafter och 
jämviktsläge för ett 
mekaniskt system i vila.  • Utgående från Newtons lagar 
samt kinematiska och 
geometriska samband ställa 
upp matematiska modeller 
för olika typer av 
partikelrörelse och göra 
beräkningar avseende denna 
rörelse. 

Förkunskaper 
Linjär algebra och geometri, differential och integralkalkyl en variabel, flera 
variabler bör läsas parallellt. 

Påbyggnad 
SG1140. 

Prerequisites Kursfordringar 
Calculus, one variable, and linear 
algebra with geometry. Calculus, several 
variables, should be studied in parallel. 

Inlämningsuppgifter (INL1;   hp), en skriftlig teoritentamen (TEN1;  hp) och 
en skriftlig problemtentamen (TEN2;  hp). Teoritentamen kan avklaras som 
kontrollskrivningar. 

Follow up 
SG1140 Kurslitteratur 

Christer Nyberg; Mekanik grundkurs och Mekanik grundkurs, 
Problemsamling, båda LIBER förlag, eller Nicholas Apazidis: Mekanik, 
Studentlitteratur. 

Required Reading 
Christer Nyberg; Mekanik grundkurs 
och Mekanik grundkurs, 
Problemsamling, båda LIBER förlag, 
eller Nicholas Apazidis: Mekanik, 
Studentlitteratur. 
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SG1113  Mekanik, fortsättningskurs för F  Mechanics, Continuation Course 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Nicholas Apazidis, nap@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 7148 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
F2 Övningar    15 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1113. 

Replaces 5C1113. 

Kortbeskrivning Abstract 
Mechanics, mainly kinematics and 
dynamics of bodies and analytical 
mechanics 

Mekanik, mest kroppars kinematik och dynamik samt analytisk mekanik 
 

Mål Aim 
Övergripande mål 
Efter att ha studerat denna kurs skall studenten kunna 

Övergripande mål 
Efter att ha studerat denna kurs skall 
studenten kunna 

• Med utgångspunkt från en problemställning göra idealiseringar, med 
motiveringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska 
och numeriska metoder analysera modellen för olika 
parametervärden samt tolka och kritiskt granska resultatet. 

• Med utgångspunkt från en 
problemställning göra 
idealiseringar, med 
motiveringar ställa upp en 
mekanisk modell och med 
matematiska och numeriska 
metoder analysera modellen 
för olika parametervärden 
samt tolka och kritiskt 
granska resultatet. 

• Skilja på verklighet och matematisk modell samt förstå sambandet 
mellan observationer och modellbyggande. 

Mätbara mål 
Efter att ha studerat denna kurs skall studenten kunna 
 • Skilja på verklighet och 

matematisk modell samt 
förstå sambandet mellan 
observationer och 
modellbyggande. 

• Transformera de grundläggande kinematiska och dynamiska 
ekvationerna för partikeln till ett accelererande koordinatsystem samt 
analysera partikelrörelsen i detta system. 

• Definiera och formulera de grundläggande begreppen och lagarna 
inom mekaniken för ett partikelsystem och för en stel kropp. De 
begrepp som avses är exempelvis tvång, masscentrum, hastighet, 
acceleration, vinkelhastighet, vinkelacceleration, kraft, massa, 
tröghetsmoment, tröghetstensor, kraftmoment, generaliserade 
koordinater, frihetsgrader. 

Mätbara mål 
Efter att ha studerat denna kurs skall 
studenten kunna 
 

• Transformera de 
grundläggande kinematiska 
och dynamiska ekvationerna 
för partikeln till ett 
accelererande 
koordinatsystem samt 
analysera partikelrörelsen i 
detta system. 

• Identifiera en mångfald mekaniska storheter som rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment, arbete, kinetisk och 
potentiell energi för partikelsystem och stela kroppar. 
Lagrangefunktionen, generaliserade rörelsemängderna och 
Hamiltonfunktionen för konservativa system. • Definiera och formulera de 

grundläggande begreppen 
och lagarna inom mekaniken 
för ett partikelsystem och för 
en stel kropp. De begrepp 
som avses är exempelvis 
tvång, masscentrum, 
hastighet, acceleration, 
vinkelhastighet, 
vinkelacceleration, kraft, 
massa, tröghetsmoment, 
tröghetstensor, kraftmoment, 
generaliserade koordinater, 
frihetsgrader. 

• Formulera de grundläggande lagarna inom mekaniken och härleda 
sambanden mellan dem. 

• Redogöra för, göra beräkningar och analysera centrala 
problemställningar inom stelkroppsmekaniken som exempelvis 
rotation kring fix axel, rullning, allmän plan och 3D rörelse. 

• Analysera en stel kropps rörelsetillstånd och finna samband mellan 
olika punkters hastighet och acceleration. 

• Beräkna krafter och/eller acceleration för en stel kropp i rörelse. 
• Med Eulers rörelselagar som utgångspunkt ställa upp matematiska 

modeller för olika typer av stelkroppsrörelse och göra beräkningar 
avseende denna rörelse.  • Identifiera en mångfald 

mekaniska storheter som 
rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, 

• Redogöra för grundbegreppen i analytiska mekaniken såsom 
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tvångsvillkor, frihetsgrader, konfigurationsrummet, 
Lagrangefunktionen, verkningsintegralen, generaliserade 
rörelsemängderna, Hamiltonfunktionen. 

impuls, impulsmoment, 
arbete, kinetisk och potentiell 
energi för partikelsystem och 
stela kroppar. 
Lagrangefunktionen, 
generaliserade 
rörelsemängderna och 
Hamiltonfunktionen för 
konservativa system. 

• Redogöra för Hamiltons variationsprincip och härleda Lagranges 
ekvationer utgående från denna. 

• Analysera ett systems rörelse med hjälp av Lagranges ekvationer. 
• Härleda Hamiltons kanoniska ekvationer.  
• Formulera en matematisk modell för en given problemställning och 

analysera modellen med relevanta matematiska metoder och enkel 
numerisk analys, så som dessa har undervisats i respektive ämne. 

• Formulera de grundläggande 
lagarna inom mekaniken och 
härleda sambanden mellan 
dem. 

• Analysera den matematiska modellen med hjälp av numeriska och 
symboliska datorverktyg för att på ett effektivt sätt undersöka och 
visualisera systemets egenskaper. 

• Redogöra för, göra 
beräkningar och analysera 
centrala problemställningar 
inom stelkroppsmekaniken 
som exempelvis rotation 
kring fix axel, rullning, 
allmän plan och 3D rörelse. 

 
Under kursen undervisas och övas studenten i att självständigt utifrån verkliga 
problem göra problemformuleringar, modelleringar, idealiseringar, 
problemlösningar, varvid också kvantitativa och kvalitativa uppskattningar 
ingår. Dessutom tränas grupparbete då inlämningsuppgifterna normalt görs 
gruppvis. Den skriftliga kommunikativa förmågan tränas genom att 
återkoppling ges på inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar och 
problemtentamen. Den relevanta engelska terminologin görs tillgänglig för 
studenten i undervisningen genom kurslitteraturen som är på engelska. 

• Analysera en stel kropps 
rörelsetillstånd och finna 
samband mellan olika 
punkters hastighet och 
acceleration. 

• Beräkna krafter och/eller 
acceleration för en stel kropp 
i rörelse. 

 • Med Eulers rörelselagar som 
utgångspunkt ställa upp 
matematiska modeller för 
olika typer av 
stelkroppsrörelse och göra 
beräkningar avseende denna 
rörelse.  

Studenten erbjuds vidare att delta i en frivillig påbyggnadsmodul av kursen 
som ger 1 högskolepoäng. Modulen ingår i kursen Avancerad Problemlösning 
som även innehåller andra delar av fysikämnet. I modulen kommer studenten 
att lära sig formulera, behandla, analysera och visualisera egenskaperna hos 
ett komplext mekanisk system med hjälp av det symboliska datorverktyget 
Sophia, utvecklat vid institutionen. • Redogöra för 

grundbegreppen i analytiska 
mekaniken såsom 
tvångsvillkor, frihetsgrader, 
konfigurationsrummet, 
Lagrangefunktionen, 
verkningsintegralen, 
generaliserade 
rörelsemängderna, 
Hamiltonfunktionen. 

 

Kursinnehåll 
Partikeldynamik i accelererande system. Stela kroppens mekanik. Analytisk 
mekanik för konservativa system.  
 

Förkunskaper 
Första årskursens kurser i differential- och integralkalkyl, algebra samt 
mekanik, grundkurs (5C1103). 

• Redogöra för Hamiltons 
variationsprincip och härleda 
Lagranges ekvationer 
utgående från denna. Kursfordringar 

• Analysera ett systems rörelse 
med hjälp av Lagranges 
ekvationer. 

Inlämningsuppgifter (1,5 hp), teori (kontrollskrivningar 1,5 hp), skriftlig 
problemtentamen (3 hp). 

• Härleda Hamiltons kanoniska 
ekvationer.  Kurslitteratur 

Rigid body and analytical mechanics av Nicholas Apazidis (Inst. för 
Mekanik).  

• Formulera en matematisk 
modell för en given 
problemställning och 
analysera modellen med 
relevanta matematiska 
metoder och enkel numerisk 
analys, så som dessa har 
undervisats i respektive 
ämne. 

 

• Analysera den matematiska 
modellen med hjälp av 
numeriska och symboliska 
datorverktyg för att på ett 
effektivt sätt undersöka och 
visualisera systemets 
egenskaper. 

 
Under kursen undervisas och övas 
studenten i att självständigt utifrån 
verkliga problem göra 
problemformuleringar, modelleringar, 
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idealiseringar, problemlösningar, varvid 
också kvantitativa och kvalitativa 
uppskattningar ingår. Dessutom tränas 
grupparbete då inlämningsuppgifterna 
normalt görs gruppvis. Den skriftliga 
kommunikativa förmågan tränas genom 
att återkoppling ges på 
inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar 
och problemtentamen. Den relevanta 
engelska terminologin görs tillgänglig 
för studenten i undervisningen genom 
kurslitteraturen som är på engelska. 
 
Studenten erbjuds vidare att delta i en 
frivillig påbyggnadsmodul av kursen 
som ger 1 högskolepoäng. Modulen 
ingår i kursen Avancerad 
Problemlösning som även innehåller 
andra delar av fysikämnet. I modulen 
kommer studenten att lära sig formulera, 
behandla, analysera och visualisera 
egenskaperna hos ett komplext 
mekanisk system med hjälp av det 
symboliska datorverktyget Sophia, 
utvecklat vid institutionen. 

Syllabus 
Motion in accelerated reference frames. 
Dynamics of rigid bodies. The Lagrange 
formalism with applications. The 
Hamiltonian formalism. Coupled 
oscillations, normal modes. 

Prerequisites 
The first year algebra and calculus 
courses, and the basic mechanics course 
(5C1103). 

Required Reading 
Rigid body and analytical mechanics by 
Nicholas Apazidis (Inst. för Mekanik).  
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SG1130  Mekanik I  Mechanics I 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Christer Nyberg, christer@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 71 53 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3, 

4 A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CDEPR1, CFATE1 Föreläsningar    48 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lektioner    27 h          Språk/Language 
  Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Christer Nyberg, christer@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 71 53 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    48 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CMAST1, CMATD1 Lektioner    27 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Nicholas Apazidis, nap@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 7148 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    48 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMFY2, CTFYS1 Lektioner    27 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

Ersätter 5C1130. 

Replaces 5C1130. 

Mål Aim 
The course gives the students 
knowledge about the fundamental laws 
of nature for time, space, matter, and 
motion and how these are applied in the 
solution of practical problems. Together 
with the course Physics with 
experimental methods it should give the 
students reasonable insight into the most 
basic methods and results of science. 

Övergripande mål 
Studenten ska kunna:  

• Med utgångspunkt från ett konkret mekaniskt problem göra 
idealiseringar, och med motiveringar ställa upp (skapa) en 
matematisk modell, samt med matematiska och numeriska metoder 
analysera modellen och kritiskt granska resultatet. 

• Skilja på verklighet och teoretisk uppbyggnad. Samspelet mellan 
grundläggande observationer och modellbyggandet och axiom, 
postulat, teorem, lagar och följd-lagar. 

Syllabus 
Statics: Quantities, units, and dimension, 
vector algebra and vector geometry, 
geometry of force systems including 
resultant force, couples etc. Necessary 
conditions for equilibrium, force and 
torque in a beam, centre of mass. 

 
Mätbara mål 
Studenten ska kunna: 

• Definiera de grundläggande begreppen inom mekaniken och 
redogöra för sambanden mellan dem, så som hastighet, acceleration, 
massa, tid, kraft och kraftmoment. 

Particle dynamics: Kinematics of a 
particle in Cartesian coordinates, 
cylindrical (polar) coordinates, natural 
components. Inertial systems, forces, 
and Newton’s laws. Work, power, 
energy, conservative forces, kinetic and 
potential energy. Motion in central force 
fields. Linear oscillations, harmonic, 
damped, and forced. 

• Beskriva mekanikämnets struktur, formulera rörelselagarna och 
härleda sambanden mellan dem, t ex Newtons lagar för partiklar, 
inertialsystem, lagar för jämvikt av stela kroppar. 

• Identifiera och definiera typsystem av krafter och en mångfald av 
mer abstrakta mekaniska storheter (masscentrum, rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, resultanter, impuls, impulsmoment, arbete, Systems of particles: The basic 

principles of linear and angular 
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kinetisk och potentiell energi, konservativa och icke-konservativa 
krafter). 

momentum. 

Prerequisites 
• Kunna redogöra för centrala mekaniska fenomen (så som fritt fall, fri 

dämpad och odämpad harmonisk svängning, drivna svängningar, 
resonans, likformig cirkelrörelse, planetbanor, elastisk- och 
fullständigt oelastisk stöt, mm). 

Necessary: 5B1132/SF1618 Analytical 
Methods and Linear Algebra, 8p. 
Recommended: SK1112 Physics with 
experimental methodology, 9 hp,  
KF1030 Perspectives of Materials 
Design (for BD-students) 
MJ1101 (for M-students) 
MF1011 (for P-students) 
SD1000 Perspectives of Vehicle 
Engineering (for T-students 

• Bevisa abstrakta energi- och impulslagar utgående från Newtons 
lagar. 

• Analysera givna kraftsystem och förenkla dem till enklast möjliga 
form. 

• Beräkna krafter och jämviktsläge för ett mekaniskt system i vila. Follow up 
• Utgående från Newtons lagar samt kinematiska och geometriska 

samband ställa upp matematiska modeller för olika typer av 
partikelrörelse och göra beräkningar avseende denna rörelse. 

Mechanics II. 

Requirements 
Home assignments (INL1; 1,5 university 
credits) 
Two written examinations:  
Theory part (TEN1; 3 university credits) 
may also be examined in the form of 
KON 
Problem solving part (TEN2; 4,5 
university credits) 

 

Kursinnehåll 
Statik: Storheter, enheter och dimensioner, vektoralgebra och vektorgeometri, 
kraftgeometri inkl. resultant, kraftpar etc. Nödvändiga jämviktsvillkor, 
snittmetoder, möjlighetsvillkor, masscentrum.  
Partikeldynamik: Partikelkinematik, i kartesiska koordinater, 
cylinderkoordinater, naturliga komponenter. Inertialsystem, krafter och 
Newtons lagar. Arbete, effekt, energi, konservativa krafter, kinetisk och 
potentiell energi. Centralrörelse. Lineära svängningar i en dimension: 
harmoniska, dämpade och påtvingade.  

Required Reading 
Christer Nyberg: Mekanik grundkurs 
and Mekanik grundkurs Problemsamling 
LIBER Publ or Nicholas Apazidis, 
Mekanik, Studentlitteratur. Publ.  
 Partikelsystem: De grundläggande rörelsemängdslagarna. 

Under kursen undervisas och övas problemformulering, modellering, 
idealisering samt kvantitativa och kvalitativa uppskattningar. Dessutom tränas 
grupparbete eftersom inlämningsuppgifterna normalt görs gruppvis. Den 
skriftliga kommunikativa förmågan tränas genom att återkoppling ges på 
inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar och problemtentamen. Träning i 
engelska ges på olika sätt. Den relevanta engelska terminologin skall göras 
tillgänglig för studenten i undervisningen och i skriftlig form, i form av 
ordlista eller dylikt. Examination och träning på denna terminologi sker 
genom att vissa inlämningsuppgifter är formulerade på engelska. 
 
 

Förkunskaper 
Nödvändig: SF1618 Analytiska metoder och linjär algebra, 12 hp, eller 
motsvarande för F-studenter. 
Rekommenderade: SK1112 Fysik med experimentell metodik, 9 hp,  
KF1030 Perspektiv på materialdesign (för BD-studenter) 
MJ1101 Maskinteknik (för M-studenter) 
MF1011 Perspektivkurs Design och produktframtagning (för P-studenter) 
SD1000 Perspektiv på farkosttekniken (för T-studenter) 

Påbyggnad 
Mekanik II SG1140, eller för F, SG1113.. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp) 
Två skriftliga tentamina:  
Teoridel (TEN1; 3 hp) kan även tenteras som KON 
Problemlösningsdel (TEN2; 4,5 hp) 

Kurslitteratur 
Christer Nyberg: Mekanik grundkurs och Mekanik grundkurs Problemsamling 
LIBER förlag, eller Nicholas Apazidis, Mekanik, Studentlitteratur  
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SG1140  Mekanik II  Mechanics II 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Karl-Erik Thylwe, ket@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 7121 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
M2, MEI(I3) Övningar    15 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Christer Nyberg, christer@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 71 53 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMFY3, T2 Övningar    15 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
B Föreläsningar    30 h          Kursnivå/Level 
A-F Lektioner    15 h          Betygsskala/Grading, KTH 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
P2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

 

Ersätter 5C1140. 

Replaces 5C1140. 

Kortbeskrivning Aim 
Overall aim 
After passing this course the student 
should be able to 

Mest kroppars plana kinetik och dynamik. Rörelse i accelererade 
referenssystem. 
 • Starting from a given 

problem, make idealizations, 
with motivations construct a 
mathematical model, and 
with mathematical and 
numerical methods, analyze 
the model for different values 
of given parameters, and 
interpret and critically 
analyze the result.  

Mål 
Övergripande mål 
Efter att ha studerat denna kurs skall studenten kunna 

• Med utgångspunkt från en problemställning göra idealiseringar, med 
motiveringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska 
och numeriska metoder analysera modellen för olika 
parametervärden samt tolka och kritiskt granska resultatet. 

• Differentiate between reality 
and mathematical model and 
understand the connection 
between observations and 
model building which 
includes axioms, postulates, 
theorems, laws, and lemmas. 

• Skilja på verklighet och matematisk modell samt förstå sambandet 
mellan observationer och modellbyggande som inkluderar axiom, 
postulat, teorem, lagar och följdlagar. 

 
Mätbara mål 
Efter att ha studerat denna kurs skall studenten kunna  

Measurable aims 
 
After passing this course the student 
should be able to 

• definiera de grundläggande begreppen inom mekaniken för ett 
partikelsystem och för en stel kropp och redogöra för sambanden 
mellan dem. De begrepp som avses är exempelvis tvång, 
frihetsgrader, masscentrum, hastighet, acceleration, vinkelhastighet, 
vinkelacceleration, kraft, massa, tröghetsmoment och kraftmoment. 

• Define the basic concepts in 
mechanics for a system of 
particles and for a rigid body 
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and to explain the 
connections between them. 
The concepts here are for 
example constraints, degrees 
of freedom, centre of mass, 
velocity, acceleration, 
angular velocity, angular 
acceleration, force, mass, 
moment of inertia, and 
moment of force. 

• Identifiera en mångfald mekaniska storheter som rörelsemängd, 
rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment, arbete, kinetisk och 
potentiell energi för partikelsystem och stela kroppar. 

• Analysera problem i ett accelererande referenssystem och redogöra 
för de begrepp som krävs för detta. 

• beskriva mekanikämnets struktur och redogöra för centrala 
mekaniska fenomen såsom plan rörelse, rotation kring en fix axel, 
stötprocesser.  

• Identify a number of 
mechanical quantities such as 
momentum, angular 
momentum, impulse, 
moment of impulse, work, 
kinetic and potential energy 
for systems of particles and 
rigid bodies. 

• formulera rörelselagarna och härleda sambanden mellan dem. 
• redogöra för, göra beräkningar och analysera centrala 

problemställningar inom stelkroppsmekaniken som exempelvis 
rotation kring fix axel, rullning och allmän plan rörelse. 

• analysera en stel kropps rörelsetillstånd och finna samband mellan 
olika punkters hastighet och acceleration. 

• beräkna krafter och/eller acceleration för en stel kropp i rörelse. • Analyze problems in an 
accelerated reference frame 
and explain the concepts 
needed for this. 

• med Eulers rörelselagar som utgångspunkt ställa upp matematiska 
modeller för olika typer av stelkroppsrörelse och göra beräkningar 
avseende denna rörelse.  • Describe the structure of the 

subject of mechanics and 
explain crucial mechanical 
phenomena such as coplanar 
motion, rotation about a 
fixed axis, impact 
phenomena. 

• formulera en matematisk modell för en given problemställning och 
analysera modellen med relevanta matematiska metoder och enkel 
numerisk analys, så som dessa har undervisats i respektive ämne. 

• analysera den matematiska modellen med hjälp av numeriska och 
symboliska datorverktyg för att på ett effektivt sätt undersöka och 
visualisera systemets egenskaper. • Formulate the laws of motion 

and deduce the connections 
between them  

Under kursen undervisas och övas studenten i att självständigt utifrån verkliga 
problem göra problemformuleringar, modelleringar, idealiseringar, 
problemlösningar, varvid också kvantitativa och kvalitativa uppskattningar 
ingår. Dessutom tränas grupparbete då inlämningsuppgifterna normalt görs 
gruppvis. Den skriftliga kommunikativa förmågan tränas genom att 
återkoppling ges på inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar och 
problemtentamen. Träning i engelska ges på olika sätt. Den relevanta engelska 
terminologin görs tillgänglig för studenten i undervisningen och i skriftlig 
form, i form kapitelsammanfattningar och ordlista. Examination och träning 
på denna terminologi sker också genom att vissa inlämningsuppgifter är 
formulerade på engelska. 

• Explain, calculate, and 
analyze central problems in 
rigid body mechanics as for 
example rotation about a 
fixed axis, rolling, and 
general coplanar motion. 

• Analyze the state of motion 
of a rigid body and find out 
how the velocities and 
accelerations in different 
points are connected. 

• Calculate forces and/or 
acceleration for a rigid body 
in motion.  • Starting from Euler’s laws 
write down mathematical 
models for different types of 
rigid body motions and make 
calculations of these motions. 

Kursinnehåll 
Mekanikens lagar för ett partikelsystem. Stela kroppens plana kinematik. 
Tröghetsmoment och tröghetsprodukter. Mekanikens lagar för stela kroppars 
plana rörelse. Mekanikens lagar i accelererande referenssystem. • Formulate a mathematical 

model for a given problem 
and analyze the model with 
relevant mathematical 
methods and make a simple 
numerical analysis of the 
model, using results from 
courses in these subjects. 

 

Förkunskaper 
Studenten skall  
 
Vara väl förtrogen med statik och partikeldynamik. 
Ha goda färdigheter i algebra, trigonometri, geometri, differential- och 
integralkalkyl med en och flera variabler samt vektoranalys med 
linjeintegraler och gradienter. 
Behärska ordinära differentialekvationer analytiskt och numeriskt. 
Ha introducerats i matlab och maple. 
 
Detta motsvaras av 
Nödvändiga: K10, Mekanik I, K01, K02, Matematik.  
Rekommenderade: K09 Fysik med experimentell metodik,  
K37-40  Perspektivkursen (med grunderna i Matlab) 

• Analyse the mathematical 
model using numerical and 
symbolical computer tools in 
order to effectively 
investigate and visualize the 
properties of the system. 

Syllabus 
The laws of mechanics for a system of 
particles. Rigid body two dimensional 
kinematics. Moments of inertia and 
products of inertia. Rigid body two 
dimensional dynamics. The laws of 
mechanics in accelerated reference 
frames. Kursfordringar 

Kontrollskrivningar (1,5 hp): Tentamensmoment under kursens gång i form av 
Prerequisites 
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kontrollskrivningar med frågor som examinerar överblick, bredd och djup i 
förståelsen. Frågorna är av en teoretisk natur. Frågorna handlar om 
definitioner av begrepp, formuleringar och härledningar av de viktigare 
begreppssambanden samt om den direkta förståelsen av lagarna och hur de 
kan tillämpas. Detta moment ger en träning av studentens analytiska förmåga 
att förstå och använda de grundläggande begreppen i mekanik. 
Problemtentamen (3 hp): Tentamensmoment med problem som examinerar 
förmågan att formulera en matematisk modell för en given uppgift samt lösa 
och analysera denna. 
Inlämningsuppgifter (1,5 hp): Examinationsmoment med inlämningsuppgifter 
för att främja det kontinuerliga arbetet under kursens gång. Uppgifterna kan 
vara datorbaserade. 

Good knowledge of statics and particle 
dynamics 
Proficient in algebra, trigonometry, 
geometry, differential and integral 
calculus in one and several variables as 
well as vector analysis with line 
integrals and gradients. 
Know ordinary differential equations 
analytically and numerically. 
Introductory knowledge of Matlab and 
maple 
Have been introduced to matlab and 
maple. 
 
This corresponds to  
Necessary: Mechanics I 
(5C1130/SG1130), K10, K01,K02,  
Recommended: K09 Physics, 
K37-40  Perspective course (Matlab) 

Kurslitteratur 
Christer Nyberg: Mekanik, fortsättningskurs, Liber förlag. 
 

Requirements 
One course exam (1,5 university credits)
Problem  exam (3 university credits) 
Hand in assignments (1,5 university 
credits) 

Required Reading 
Christer Nyberg: Mekanik, 
fortsättningskurs, Liber publ. 
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SG1216  Termodynamik för farkostteknik  Thermodynamics for vehicle 
technology 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Tony Burden, burden@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 8913 Kursnivå/Level 
A-F Se kurssida/ See course page,  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel.  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
T2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish Föreläsningar    20 h          Språk/Language 
 Övningar    10 h          Kurssida/Course Page 

Seminarier    1 h          
 

Ersätter 5C1216. 

Replaces 5C1216. 

Mål Aim 
To introduce fundamental concepts and 
phenomena in thermodynamics with 
compressible flow. The course provides 
a foundation for further studies in the 
third and fourth years of the degree 
programme. 

Introduktion av grundläggande begrepp och fenomen inom termodynamik 
med kompressibel strömning. Kursen skall ge en grund för vidare studier i de 
högre årskurserna. 
 
Efter att ha studerat denna kurs ska teknologen kunna; 

• tillämpa termodynamikens första och andra huvudsatser i analyser av 
generella energiomvandlingsprocesser, särskilt sådana som 
förekommer i motorer för bilar, fartyg och flygplan, 

Syllabus 
The first and Second Laws of 
Thermodynamics together with the 
concepts; inner energy, work, heat 
transfer, enthalpy, entropy, and exergy. 
The three phases of matter. Ideal gases. 
Compressible flow through nozzles. 
Shock waves. 

• utföra termodynamiska beräkningar på vätskor och ideala gaser i 
problemställningar relevanta för farkostteknik, särskilt 
inkompressibel och kompressibel strömning, 

• förklara den resursförbrukning som sker i 
energiomvandlingsprocesser, särskilt sådana som förekommer i 
motorer för bilar, fartyg och flygplan. 

 
Practical 
An obligatory practical exercise with a 
heat engine is carried out by students in 
groups of four.  

Mer konkret ska teknologen kunna;  
• definiera ett s k system och identifiera systemets växelverkan med 

dess omgivning, 
Project  
Students are required to carry out a 
project based on the practical exercise 
and present their results in a report. As 
an essential part of their projects 
students are expected to participate 
actively in the tutorials. 

• beräkna arbetet utfört av ett godtyckligt p-V–system under reversibla 
och isokora, isobara eller polytropa processer, 

• beräkna överfört värme m h a specifika värmekapaciteter, 
• beräkna arbetet utfört av en ideal gas under reversibla och isoterma 

eller adiabatiska processer, Prerequisites 
Course participants are assumed to have 
successfully completed their first year of 
studies in Vehicle Engineering as well 
as the course SG1217 Fluid Mechanics. 

• använda Joules lag för att relatera ändringar i inre energi och entalpi 
till ändringar i temperatur i en ideal gas, 

• utföra beräkningar på energi- och exergibudgeterna för processer i 
slutna och öppna system, Follow up 

• tillämpa termodynamikens andra huvudsats i en analys av en 
energiomvandlingsprocess som t ex en generaliserad värmemotor, 

SG2214 Fluid mechanics, general 
course, and SG2215 Compressible flow. 

• tillägna sig termodynamikens terminologi på både engelska och 
svenska. 

Requirements 
Introductory project (1,5 university 
credits.). 
Practical and project (1,5 university 
credits.). 
Written examination (3 university 
credits.). 

 
Genom att läsa termodynamik ska teknologen; 

• utveckla sin förståelse för det axiomatiska arbetssättet inom de 
generella och grundläggande naturvetenskaperna, 

• utveckla sin förmåga att resonera stringent och generellt. Required Reading 
Benson or Young & Freedman, 
”University Physics” 

• utveckla sin förmåga att självständigt formulera matematiska 
modeller av fysikaliska problemställningar, Warhaft, “An Introduction to Thermal-

Fluid Engineering; The Engine and the 
Atmosphere”, Cambridge Univ. Press, 
1997 

• utveckla sin förmåga att dra relevanta slutsatser från dessa modeller, 
• utveckla sin förmåga att läsa och förstå teknisk engelska. 
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 Nakayama & Boucher, “Introduction to 
Fluid Mechanics”, Butterworth-
Heineman, 1999. Kursinnehåll 
 Termodynamikens första och andra huvudsatser samt begreppen inre energi, 

utfört arbete, överfört värme, entalpi, entropi och exergi. De tre olika faserna 
hos materia. Ideala gaser. Kompressibel strömning genom dysor. Stötvågor. 
 
Laboration 
En obligatorisk laboration med en värmemotor, vilken genomförs i grupper 
om fyra teknologer. 
 
Projektuppgift  
En obligatorisk projektuppgift som bygger på laborationen genomförs. 
Uppgiften redovisas i en rapport. En godkänd uppgift förutsätter aktivt 
deltagande i seminarierna. 
 

Förkunskaper 
Kursens uppläggning förutsätter att årskurs 1 för T, eller motsvarande, och 
kurs SG1217 Strömningsmekanik för T har inhämtats. 

Påbyggnad 
SG2214 Strömningsmekanik och SG2215 Kompressibel strömning. 

Kursfordringar 
Inledande inlämningsuppgift (1,5 hp). 
Laboration och projekt (1,5 hp). 
Tentamen (3 hp). 

Kurslitteratur 
Benson eller Young & Freedman, ”University Physics” 
Warhaft, “An Introduction to Thermal-Fluid Engineering; The Engine and the 
Atmosphere”, Cambridge Univ. Press, 1997 
Nakayama & Boucher, “Introduction to Fluid Mechanics”, Butterworth-
Heineman, 1999. 
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SG1217  Strömningsmekanik, grundkurs  Fluid Mechanics, Basic Course 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Arne Karlsson, akn@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 7585 Kursnivå/Level 
A-F Se kurssida/ See course page,  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel.  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
EGI(BD3, P3), FOT(M3, P3), T2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
MSY(M3, P3) Föreläsningar    24 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Övningar    10 h          
BD3, P3 Lab    6 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Seminarier    7 h          Språk/Language 
  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1217. 

Replaces 5C1217. 

Mål Aim 
To introduce fundamental concepts and 
phenomena in Fluid Mechanics. The 
course provides a foundation for further 
studies in the third and fourth years of 
the degree programme. 

Efter att ha studerat denna kurs skall studenterna kunna 
- tillämpa konserveringslagarna för massa och rörelsemängd i olika 
strömningsmekaniska problemställningar för att t.ex.  

• analysera kraftväxelverkan mellan fasta kroppar och 
strömmande/stationära fluider Syllabus 

- välja lämplig matematisk modell och med denna uppskatta storleken på 
strömningsmekaniska storheter i specifika generiska problemställningar. 

Hydrostatics. The kinematics of fluid 
flow. Streamlines and particle paths. 
Dimensional analysis. Inviscid 
incompressible flow. Bernoullis law. 
Control-volume formulations of the 
continuity and momentum equations. 
The stream function for two-
dimensional flow. Irrotational flow and 
the velocity potential. Viscous flow: 
laminar and turbulent flow in channels 
and boundary layers. 

 
Mer konkret skall studenterna kunna: 
- beräkna tryck i hydrostatiska problemställningar, speciellt i s.k. 
kommunicerande kärl  
- använda kinematiska verktyg som t.ex. strömlinje, partikelbana och strömrör 
för att tolka strömningsfält  
- tillämpa konserveringslagen för rörelsemängd i integralform för att beräkna 
reaktionskraften på    

Practicals 
• dels rör- och kanalväggar från en strömmande fluid och Two obligatory practical exercises are 

carried out by students in groups of four. • dels omströmmade kroppar 
 - avgöra om hänsyn behöver tas till fluidens viskositet i en specifik 

problemställning  Project  
Students are required to carry out a 
project in which they study two-
dimensional flow round a wing profile 
and determine the lift on the wing. 

- beräkna hastighets- och tryckfördelning vid friktionsfri och stationär 
• strömrörsströmning  
• plan strömning  

- beräkna tryckfall och volymflöde i viskös rör- och kanalströmning  Prerequisites 
Course participants are assumed to have 
successfully completed their first year of 
studies in Vehicle Engineering, or 
equivalent courses. 

- beräkna friktionsmotstånd på plana ytor  
- förklara uppkomsten av lyftkraft på en vingprofil  
- beräkna motstånd vid strömning förbi generiska kroppar  
- förklara uppkomsten av strömlinjers avlösning från omströmmade kroppar 
och hur detta påverkar motståndet. Follow up 

SG2214 Fluid mechanics, general 
course, and SG2215 Compressible flow.  

Efter att ha studerat denna kurs skall studenterna ha utvecklat sin förmåga att  Requirements 
- identifiera och formulera en matematisk modell från en fysikalisk verklighet  Written tests (3 university credits cr). 

Practical and project (2,2 university 
credits). 
Written examination (0,8 university 
credits). 

- tillämpa matematisk metodik vid analys av fysikaliska problemställningar  
- genomföra en jämförande analys mellan resultaten från en matematisk 
modell och motsvarande empiriska data  
- analysera engelskspråkig information för vidare tillämpning inom 
ämnesområdet. Required Reading 

Nakayama & Boucher, “Introduction to 
Fluid Mechanics”, Butterworth-
Heineman, 1999. 

 

Kursinnehåll Warhaft, “An Introduction to Thermal-
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Hydrostatik. Strömningars kinematik. Strömlinje och partikelbana. 
Dimensionsanalys. Friktionsfri inkompressibel strömning. Bernoullis 
ekvation. Kontrollvolymsformuleringen av kontinuitets- och rörelsemängds-
ekvationen. Strömfunktion för tvådimensionell strömning. Rotationsfri 
strömning och hastighetspotential. Viskös strömning: laminär och turbulent 
strömning i kanaler och gränsskikt, avlösning. I anslutning till en del lektioner 
genomförs i strömningsmekaniklaboratoriet demonstrationer av olika 
strömningsfenomen. 

Fluid Engineering; The Engine and the 
Atmosphere”, Cambridge Univ. Press, 
1997. 
 

 
Laborationer: 
Två obligatoriska laborationer, vilka genomförs i grupper om fyra teknologer. 
Varje laborationstillfälle inleds med ett kort förhör för att kontrollera att 
gruppens samtliga medlemmar är tillfredsställande förberedda. 
Laborationsredogörelsen kan färdigställas vid laborationstillfället. Dessutom 
genomförs i anslutning till lektionerna några demonstrationer i 
strömningsmekaniklaboratoriet av olika strömningsfenomen. 
 
Projektuppgift 
Obligatorisk projektuppgift om strömningsfenomen runt en tvådimensionell 
vingprofil, speciellt med avseende på bestämning av lyftkraften. 
 

Förkunskaper 
Kursens uppläggning förutsätter att årskurs 1 för T eller motsvarande har 
inhämtats. 

Påbyggnad 
SG2214 Strömingsmekanik och SG2215 Kompressibel strömning. 

Kursfordringar 
Kontrollskrivningar (3 hp). 
Projektuppgift och laborationer (2,2 hp). 
Skriftlig tentamen (0,8 hp). 

Kurslitteratur 
Nakayama & Boucher, “Introduction to Fluid Mechanics”, Butterworth-
Heineman, 1999. 
Warhaft, “An Introduction to Thermal-Fluid Engineering; The Engine and the 
Atmosphere”, Cambridge Univ. Press, 1997. 
 

Övrigt 
MEK: SG1217 är behörighetsgivande för fördjupningen Mekanik på P (och 
M). 
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SG1220  Teknisk strömningsmekanik  Fluid Mechanics for Engineers 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Arne Karlsson, akn@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 7585 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
EGI(M3), FMT(M3, P3), MEK(M3, P3) Övningar    10 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BD3, M3, MSY(M3, P3) Lab    6 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Seminarier    7 h          
  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1220. 

Replaces 5C1220. 

Mål Aim 
After this course you shall be able to Efter att ha studerat denna kurs skall studenterna kunna - apply the conservation laws for mass 
and momentum in different fluid 
mechanical applications as e.g. 

- tillämpa konserveringslagarna för massa och rörelsemängd i olika 
strömningsmekaniska problemställningar för att t.ex.  
analysera strömningen i rör- och kanalsystem analyse the flow in tube- and 

ductsystems analysera kraftväxelverkan mellan fasta väggar eller kroppar och 
strömmande/stationära fluider analyse the interaction of forces between 

a solid body and a streaming or 
stationary fluid - välja lämplig matematisk modell och med denna uppskatta storleken på 

strömningsmekaniska storheter i specifika generiska problemställningar. - choose a suitable mathematical model 
and, with this, estimate the magnitude of 
fluid mechanical entities in specific 
generic problems. 

Mer konkret skall studenterna kunna: 
- beräkna tryck i hydrostatiska problemställningar, speciellt i s.k. 
kommunicerande kärl  To be more specific the students shall 

be able to: - använda kinematiska verktyg som t.ex. strömlinje, partikelbana och strömrör 
för att tolka strömningsfält  - calculate the pressure in hydrostatic 

problems, especially in so called 
communicating vessels - tillämpa konserveringslagen för rörelsemängd i integralform för att beräkna 

reaktionskraften på  - interprete and understand flow fields 
by using kinematic tools such as 
streamline, path line and stream tube 

dels rör- och kanalväggar från en strömmande fluid och  
dels omströmmade kroppar - apply the conservation law for 

momentum in integral form to calculate 
the reaction forces on 

- avgöra om hänsyn behöver tas till fluidens viskositet i en specifik 
problemställning  
- beräkna hastighets- och tryckfördelning vid friktionsfri och stationär tube and duct walls from a streaming 

fluid and,  strömrörsströmning  on submerged bodies plan strömning  - determine if the viscosity of the fluid 
must be taken into account in a specific 
problem 

- beräkna tryckfall och volymflöde i viskös rör- och kanalströmning  
- beräkna friktionsmotstånd på plana ytor  

- calculate the velocity and pressure 
distributions in inviscid and steady - förklara uppkomsten av lyftkraft på en vingprofil  

- beräkna motstånd vid strömning förbi generiska kroppar  stream tube flow 
- förklara uppkomsten av strömlinjers avlösning från omströmmade kroppar 
och hur detta påverkar motståndet 

plane flow 
- calculate the pressure loss and flow 
rate in viscous pipe and duct flows - beräkna hastighets- och tryckfördelning vid isentropisk strömrörsströmning 

av en ideal gas - calculate the skin friction drag on 
plane walls 

- beräkna tillståndsändringen i en ideal gas då denna passerar genom en rak 
stöt. 

- explain the origin of the lift on an 
aerofoil 
- calculate the drag acting on generic 
bodies in a flow field Efter att ha studerat denna kurs skall studenterna ha utvecklat sin förmåga att  

- identifiera och formulera en matematisk modell från en fysikalisk verklighet  - explain the origin of separation of flow 
close to the surface of bodies in a flow 
field and how this have an influence on 
the drag. 

- tillämpa matematisk metodik vid analys av fysikaliska problemställningar  
- genomföra en jämförande analys mellan resultaten från en matematisk 
modell och motsvarande empiriska data  - calculate velocity- and 

pressuredistribution for isentropic 
stream tube flow 

- analysera engelskspråkig information för vidare tillämpning inom 
ämnesområdet. 
 - calculate the change of state of a 
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perfect gas passing through a normal 
shock wave. Kursinnehåll 

Hydrostatik. Strömningars kinematik. Strömlinje och partikelbana. 
Dimensionsanalys. Friktionsfri inkompressibel strömning. Bernoullis 
ekvation. Kontrollvolymsformuleringen av kontinuitets- och rörelsemängds-
ekvationen. Strömfunktion för tvådimensionell strömning. Rotationsfri 
strömning och hastighetspotential. Viskös strömning: laminär och turbulent 
strömning i kanaler och gränsskikt, avlösning. Isentropisk 
strömrörsströmning. Rak stöt. 

After this course you shall have 
developed your ability to 
- identify and formulate mathematical 
models describing the physical world 
- apply mathematical methodology when 
analysing physical problems 
- carry through a comparison analysis 
between results from a mathematical 
model and corresponding empirical data 

Laborationer: - analyse english language information 
for further use in this field. Två obligatoriska laborationer, vilka genomförs i grupper om fyra teknologer. 

Varje laborationstillfälle inleds med ett kort förhör för att kontrollera att 
gruppens samtliga medlemmar är tillfredsställande förberedda. 
Laborationsredogörelsen kan färdigställas vid laborationstillfället. Dessutom 
genomförs i anslutning till undervisningen några demonstrationer i 
strömningsmekaniklaboratoriet av olika strömningsfenomen. 

Syllabus 
Hydrostatics. Kinematics of flow fields. 
Streamlines and path lines. Dimensional 
analysis. Inviscid incompressible flow. 
The Bernoulli equation. Control volume 
formulation of the continuity and 
momentum equations. The stream 
function for plane flow. Irrotational flow 
and the velocity potential. Viscous flow: 
laminar and turbulent flow in ducts and 
boundary layers, separation. Isentropic 
stream tube flow. Normal shock waves. 

Projektuppgift 
Obligatorisk projektuppgift om strömningsfenomen runt en tvådimensionell 
vingprofil, speciellt med avseende på bestämning av lyftkraften. 
Laborationerna ingår som en integrerad del av denna projektuppgift. 
 

Laboratory session: 
Förkunskaper Two compulsory laboratory session, 

carried through in groups of four 
students. Each laboratory session starts 
with a short test to check that all 
participants are satisfactory prepared. In 
addition some demonstrations of 
different flow phenomena are carried 
through in the fluid mechanics 
laboratory. 

Kursens uppläggning förutsätter att årskurs 1 för M samt kurserna MJ1112 
Tillämpad termodynamik och SG1140 Mekanik II från årskurs 2 för M eller 
motsvarande har inhämtats. 

Påbyggnad 
SG2214 Strömningsmekanik. 
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar. 

Project work: 
Kursfordringar One compulsory project work on flow 

phenomena in the flow field around a 
two-dimensional aerofoil, especially 
with regard to the determination of the 
lift. The laboratory sessions are an 
integrated part of this project work. 

Projektuppgift inklusive laborationer (PRO1; 2,2 hp). Tentamen (TEN1; 3,8 
hp). 

Kurslitteratur 
Nakayama & Boucher; ”Introduction to Fluid Mechanics”, Butterworth-
Heineman, 1999. Prerequisites 

Course participants are assumed to have 
successfully completed their first year of 
studies in Mechanical Engineering and 
the courses MJ1112 Applied 
thermodynamics and SG1140 Mekanik 
II from their second year studies or 
equivalent. 

 

Övrigt 
MEK: 5C1220/SG1220 är behörighetsgivande kurs för fördjupningen 
Mekanik på M (och P). 

Follow up 
SG2214 Fluid mechanics, general 
course. 
SG2212 Computational fluid dynamics. 

Requirements 
Project work including laboratory 
sessions (PRO1; 2,2 university credits). 
Oral exam (TEN1; 3,8 university 
credits) 

Required Reading 
Nakayama & Boucher; ”Introduction to 
Fluid Mechanics”, Butterworth-
Heineman, 1999. 

Other 
MEK: 5C1220/SG1220 is compulsory 
for specialization in Mechanics at M and 
P. 
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SG1301  Mekanik, påbyggnadskurs  Mechanics, Addition Course 
 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Göran Karlsson, karlsson@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 89 12 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://mech.kth.se/~karlsson/SG1301/SG1301.h
tml 

Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska den 
studerande lärt sig att:  Efter genomgången kurs ska den studerande lärt sig att:  

• Identifiera och definiera typsystem av krafter. • Identifiera och definiera 
typsystem av krafter. • Analysera givna kraftsystem och förenkla dem till enklast möjliga 

form. • Analysera givna kraftsystem 
och förenkla dem till enklast 
möjliga form. • Beräkna masscentrum för partikelsystem och stel kropp. 

• Beräkna krafter och jämviktsläge för ett mekaniskt system i vila. • Beräkna masscentrum för 
partikelsystem och stel 
kropp. 

• Analysera uppställda matematiska modeller för problem i statik med 
matematiska och numeriska metoder och kritiskt granska resultaten. 

• Beräkna krafter och 
jämviktsläge för ett 
mekaniskt system i vila. 

• Redovisa skriftligt och muntligt lösningar för problem i nära 
anslutning till kursens innehåll.  

 • Analysera uppställda 
matematiska modeller för 
problem i statik med 
matematiska och numeriska 
metoder och kritiskt granska 
resultaten. 

Kursinnehåll 
• Vektoralgebra och dimensionsbetraktelser. 
• Kraft och kraftmoment. 
• Kraftsystem; kraftpar, samband, ekvimomenta kraftsystem • Redovisa skriftligt och 

muntligt lösningar för 
problem i nära anslutning till 
kursens innehåll.  

• Masscentrum; partikelsystem, stela kroppar, sammansatta kroppar. 
• Jämvikt; jämviktsvillkor, 2D och 3D, friktion. 

  

Förkunskaper 
Linjär algebra och geometri samt differential och integralkalkyl en variabel. 
Grundläggande partikeldynamik. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp. Betygsskala: Pass/Fail). Lämnas in och 
redovisas enl tidplan för kursen. 
 
Tentamen (TEN1; 2 hp. Betygsskala: A/B/C/D/E/Fx/F). 

Kurslitteratur 
Nicholas Apazidis, Mekanik, Studentlitteratur 2004, ISBN 91-44-04245-0. 
 

Övrigt 
Anmälan till kursen sker till skolkansliet i samband med programval för åk 2 
under vårterminen i åk 1. 
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SG1801  Byggnadsmekanik, grundkurs  Structural Mechanics, Basic 
Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jean-Marc Battini, jean-

marc.battini@mech.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Kursnivå/Level 
A-F Tel. +46 8 790 8035 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
AP(S3), BPL(S3), HK(S3), NRT(S3) Föreläsningar    33 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
www2.mech.kth.se/~jean/byggmekgk.html Kurssida/Course Page 

Ersätter 5C1810. (tidigare klassning C) 

Replaces 5C1810. (prior level C) 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives knowledge for the 
analysis of two-dimensional beam 
structures. 

Kursen ger kunskaper för analys och beräkning av två dimensionella 
balkkonstruktioner. 
 

Aim 
Mål The student will learn to draw N V M 

diagrams and calculate strains and 
stresses for basic beams, frames and bar 
systems.  

Efter genomgången kurs ska studenten kunna rita N V M diagram samt 
beräkna spänningarna och deformationerna för enkla bärande balkar, ramar 
och stångsystem. 

Syllabus  • Normal force, shear force 
and bending moment  Kursinnehåll 

• Hooke’s law 
• Snittkrafter  • Axially loaded members. 

Trusses • Hookes lag 
• Axialbelastade stänger. Fackverk • Normal and shear stresses in 

beams • Normal och skjuvspänningarna i böjda balkar 
• Torsion of circular bars 

• Vridning av balkar med cirkulärt tvärsnitt • Deflections of beams 
• Nedböjning för böjda balkar • Method of superposition. 

Flexibility method • Systematisk superposition. Kraftmetodik 
• Buckling of columns • Balkknäckning • Qualitative analysis of 

trusses, beams and frames • Kvalitativ analys av fackverk, balkar och ramar 
 

Prerequisites 
SG1107 Mechanics Förkunskaper 

SG1107 Mekanik Follow up 
SG2803 Numerical modelling och 
simulation 
SG2802 Membranes, plates and FEM. 
SG2850 Finite element methods 

Påbyggnad 
SG2803 Numerisk modellering och simulering 
SG2802 Skivor, plattor och FEM. 
SG2850 Finita elementmetoder Requirements 

A written examination (TENA; 4,5 
university credits). Exercises (ÖVNA; 3 
university credits) 

Kursfordringar 
En skriftlig problemtentamen på hela kursen. (TENA; 4,5 hp). Godkända 
övningsuppgifter (ÖVNA; 3 hp). Required Reading 

Introduktion till Strukturmekaniken  
KFS AB - Lund Kurslitteratur 

Introduktion till Strukturmekaniken  KFS AB - Lund Susanne Heyden, Ola Dahlblom, Anders 
Olsson och Göran Sandberg Susanne Heyden, Ola Dahlblom, Anders Olsson och Göran Sandberg 
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SG2122  Kontinuummekanik  Continuum Mechanics 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Lars Söderholm, lhs@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 7152 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
HLF(BD4, M4), M4, STME(F4), T4, 
TTME(F4) 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1122. 

Replaces 5C1122 

Mål Aim 
Ge en gemensam grund för fluiders 
mekanik (strömningsmekanik) och 
soliders (hållfasthetslära) samt deras 
koppling till tillämpningarna. 

Ge en gemensam grund för fluiders mekanik (strömningsmekanik) och 
soliders (hållfasthetslära) samt deras koppling till tillämpningarna. 
Efter att ha studerat denna kurs ska teknologen kunna 

Efter att ha studerat denna kurs ska 
teknologen kunna 

• tensorberäkningar 
• ställa upp ekvationerna för elastiska material och solider och lösa 

dem i enkla fall 
• tensorberäkningar 
• ställa upp ekvationerna för 

elastiska material och solider 
och lösa dem i enkla fall 

Mer konkret ska teknologen kunna 
• använda indexmetoden, matrismetoden och invarianta metoden för 

tensorberäkningar Mer konkret ska teknologen kunna 
• använda indexmetoden, 

matrismetoden och invarianta 
metoden för 
tensorberäkningar 

• ställa upp grundläggande deformationer som vridning, skjuvning, 
torsion, böjning.  

• Ställa upp och i enkla fall lösa ekvationerna för linjär elasticitet och 
för newtonska fluider • ställa upp grundläggande 

deformationer som vridning, 
skjuvning, torsion, böjning.  • Redogöra också med ekvationer för grundläggande experiment för att 

mäta elasticitetskonstanter för en isotrop solid • Ställa upp och i enkla fall 
lösa ekvationerna för linjär 
elasticitet och för newtonska 
fluider 

• Förstå mekanismen för en ljudvåg i en fluid och elastiska vågor i en 
solid, ta fram ekvationerna lösa dem i några enkla fall 

• en översikt om ickenewtonska fluider • Redogöra också med 
ekvationer för grundläggande 
experiment för att mäta 
elasticitetskonstanter för en 
isotrop solid 

Genom att läsa kontinuummekanik ska teknologen 
• få en stabil teoretisk bas för att behandla elastiska solider och 

newtonska fluider 
• få ett samband mellan mekanik för solider och fluider. • Förstå mekanismen för en 

ljudvåg i en fluid och 
elastiska vågor i en solid, ta 
fram ekvationerna lösa dem i 
några enkla fall 

 

Kursinnehåll 
Tensorer i ortogonala koordinater, speciellt cartesiska. Infinitesimal och 
ändlig deformation. Hamiltons princip. Linjärt elastiska material. 
Balkdynamik som tillämpning på Hamiltons princip. Elastiska (ideala) fluider; 
linjära och ickelinjära ljudvågor. Ändlig elasticitet. Dissipativa material 
(linjärt irreversibel teori); energikonservation och entropiolikhet. Newtonska 
fluider. 

• en översikt om 
ickenewtonska fluider 

Genom att läsa kontinuummekanik ska 
teknologen 

• få en stabil teoretisk bas för 
att behandla elastiska solider 
och newtonska fluider 

 • få ett samband mellan 
mekanik för solider och 
fluider. Förkunskaper 

Mekanik och matematik i åk 1 och 2. Gärna kurs i något av: analytisk 
mekanik, hållfasthetslära, strömningslära; ej obligatoriskt. Syllabus 

Tensors in Cartesian and other 
orthogonal coordinates. Infinitesimal 
and finite deformation. Hamilton's 
principle. Linearly elastic materials. The 
dynamics of beams as application of 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (INL1;5 hp). Tentamen (TEN1;4,5 hp). 

Kurslitteratur 
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Kompendium av L. Söderholm. 
Lai, Rubin Krempl: Intro. To Continuum Mechanics, 3rd ed, Butterworth-
Heinemann. 

Hamilton's principle. Elastic (ideal) 
fluids; linear and non-linear sound 
waves. Finite elasticity. Dissipative 
materials (linearly irreversible theory); 
conservation of energy, entropy 
inequality. Newtonian fluids. 

 

Prerequisites 
Mechanics and mathematics of the first 
and second year. A course in one of the 
following: analytical mechanics, solid 
mechanics, or fluid mechanics, is 
desirable but not mandatory. 

Required Reading 
Compendium by L. Söderholm. 
Lai, Rubin Krempl: Intro. To 
Continuum Mechanics, 3rd ed, 
Butterworth-Heinemann. 
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SG2123  Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs  Mathematical Methods of 
Mechanics, General Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Lars Söderholm, lhs@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7152 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
HLF(BD4, M4), M4, STME(F4), T4, 
TTME(F4) 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1123. 

Replaces 5C1123. 

Kortbeskrivning Aim 
The course aims at an understanding of 
important phenomena and methods of 
modern mechanics, introduced in the 
contexts of oscillations-ODE and waves-
PDE. 

Grundläggande matematiska metoder tillsammans med mekaniska 
tillämpningar för ickelinjära svängningar och för vågor. 
 

Mål 
Syllabus Efter att ha studerat denna kurs ska teknologen kunna Asymptotic series, local and uniform 
expansions. Strongly damped systems, 
boundary layer theory, WKB method. 
Periodic and transient motion, 
Lindstedt's method and multiple scales. 
Non-linear phenomena and theory of 
stability. Averaging approximations. 
Wave equation and Green functions. 
Approximations for short and long wave 
lengths. Non-linear waves, kinematic 
waves. Hyperbolic waves and 1D gas 
dynamics. Dispersive waves and the 
method of steepest descent. 

 
* Identifiera en liten parameter i ett problem och bedöma fenomenet och 
ekvationen för att kunna avgöra en lämplig störningsmetod och sedan lösa 
problemet med hjälp av detta.  
 
* Behärska och kunna tillämpa Greenfunktionsmetoder för vågekvationen och 
Helmholtz ekvation.  
 
* Använda metoden med stationär fas.  
 
* Förstå ickelinjariteternas betydelse i akustiken och behandla den 
grundläggande ekvationen för dessa. 

Prerequisites 
Compulsory courses within the 
competence program Mechanics.  

mer konkret ska teknologen kunna  Required Reading 
 Karl-Erik Thylwe: Kompendium Mek. 

Mat. Met. Ordinära diff. ekv. med 
tillämp. svängningsteori. 

*Identifiera gränsskikt och tillämpa matchade utvecklingar  
 

Bengt Enflo: Math. Meth. Mech. Partial 
diff. eqs with application to wave 
theory. 

* Känna igen när en JWKB-metod är tillämpbar och använda den 
 
* Kunna ta fram periodiska lösningar med hjälp av Poincaré-Lindstedts metod  
 
* Använda flerskalemetoder på ickeperiodiska problem 
 
* Ta fram vågekvationen, kunna lösa den och behärska Green-funktioner i 
tillämpningar.  
 
* Behärska och kunna lösa problem med kinematiska vågor i endimensionell 
gasdynamik.  
 
* Behärska och lösa dispersiva vågor, sadelpunktsmetoden. 
 
Genom att läsa mekanikens matematiska metoder ska teknologen 
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lära sig att kombinera en matematisk metodik med en fysikalisk förståelse för 
fenomenen. 
 

Kursinnehåll 
Asymptotiska serier. Starkt dämpade system, gränsskiktsteori, WKB-metoden. 
Periodiska och transienta svängningar. Lindstedts metod och metod med flera 
tidsskalor. Ickelinjära fenomen, stabilitetsteori. Medelvärdesapproximationen. 
Vågekvationen, Green-funktioner. Approximationer för kort respektive lång 
våglängd. Ickelinjära vågor, kinematiska vågor. Hyperboliska vågor, 
endimensionell gasdynamik. Dispersiva vågor, sadelpunktsmetoden. 
 

Förkunskaper 
Obligatoriska kurser inom kompetensområdet mekanik. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter 1,5 hp,  tentamen 4,5 hp. 

Kurslitteratur 
Karl-Erik Thylwe: Kompendium Mek. Mat. Met. Ordinära diff. ekv. med 
tillämp. svängningsteori. 
Bengt Enflo: Math. Meth. Mech. Partial diff. eqs with application to wave 
theory. 
 
 

30 
5C 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

SG2125  Mekanikens matematiska metoder, 
fortsättningskurs 

Mathematical Methods of 
Mechanics, Intermediate Course 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Lars Söderholm, lhs@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7152 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4) Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
HLF(BD4, M4), M4, STME(F4), T4, 
TTME(F4) 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1125. 

Ersätter 5C1125. 

Kortbeskrivning Aim 
Studenten skall självständigt kunna 
angripa ett problem inom svängnings- 
och vågutbredningsområdet matematiskt 
och kunna och rapportera sina resultat 
skriftligt och muntligt. 

Påbyggnad på SG2123. 
 

Mål 
Studenten skall självständigt kunna angripa ett problem inom svängnings- och 
vågutbredningsområdet matematiskt och kunna och rapportera sina resultat 
skriftligt och muntligt. 

Syllabus 
A project related to oscillations and 
wave propagation. 

 
Prerequisites 

Kursinnehåll Compulsory courses within the 
competence program Mechanics. Projekt med nära anknytning till svängnings- och vågutbredningsteori. Kursen 

läses i anslutning till SG2123 eller motsvarande. Required Reading 
Whitham, G. B. Linear and Nonlinear 
Waves. Wiley. 

 

Förkunskaper  

SG2123 och obligatoriska kurser inom kompetensområdet mekanik. 

Kursfordringar 
Projektarbete, samt muntlig redovisning av projekt. 

Kurslitteratur 
Whitham, G. B. Linear and Nonlinear Waves. Wiley. 
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SG2126  Ickelinjär dynamik i mekaniken  Nonlinear Dynamics in Mechanics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Arne Nordmark, 

nordmark@mech.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 7192 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
MEK(M4, P4, T4) Föreläsningar    24 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
M4, T4, TTME(F4) Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1400. 

Replaces 5C1400. 

Kortbeskrivning Abstract 
The student is made familiar with 
phenomena appearing in nonlinear 
dynamics and is required to perform 
certain analysis of nonlinear models 
with analytical and numerical methods. 

Studenten skall ges kännedom om fenomen som uppträder i ickelinjär 
dynamik och skall kunna utföra viss analys av ickelinjära modeller med 
analytiska och numeriska metoder. 
 

Aim Mål Efter kursen skall studenten kunna:  Efter kursen skall studenten kunna:  Redogöra för hur ordinära 
differentialekvationer (ODE) och 
itererade avbildningar ger upphov till 
dynamiska system. 

Redogöra för hur ordinära differentialekvationer (ODE) och itererade 
avbildningar ger upphov till dynamiska system. 
Kunna definiera tillståndsrummet, dess gränsmängder och attraktionsområden 
i detta.  Kunna definiera tillståndsrummet, dess 

gränsmängder och attraktionsområden i 
detta.  Redogöra för hur tillståndsrummets dimension begränsar den möjliga 

dynamiken. Redogöra för hur tillståndsrummets 
dimension begränsar den möjliga 
dynamiken. Skissa gränsmängder och utifrån dessa karaktärisera huvuddragen i flödet för 

ett dynamiskt system beskrivet av en ODE i planet. Skissa gränsmängder och utifrån dessa 
karaktärisera huvuddragen i flödet för 
ett dynamiskt system beskrivet av en 
ODE i planet. 

Känna igen och kunna beskriva de bifurkationer som är generiska för system 
av högst dimension två. 
Kunna analysera resultatet av en simulering med hjälp av begreppet 
Poincaréavbildning. Känna igen och kunna beskriva de 

bifurkationer som är generiska för 
system av högst dimension två. Känna till och kunna beräkna fraktal dimension för några enkla fall. 

Känna till begreppet kaos i dynamiska system och ange några egenskaper hos 
ett kaotiskt dynamiskt system. 

Kunna analysera resultatet av en 
simulering med hjälp av begreppet 
Poincaréavbildning.  Känna till och kunna beräkna fraktal 
dimension för några enkla fall. Kursinnehåll Känna till begreppet kaos i dynamiska 
system och ange några egenskaper hos 
ett kaotiskt dynamiskt system. 

Flöden och avbildningar, tillståndsrummet, geometriska metoder, 
gränsmängder, bifurkationer, Poincaréavbildningar, kaos. 
 Syllabus 

Flows and mappings, state space 
formulations, geometrical methods, limit 
sets, bifurcations, Poincaré mappings, 
chaos. 

Förkunskaper 
Linjär algebra, flervariabelanalys, ordinära differentialekvationer, 
grundläggande mekanik, numeriska metoder. 

Prerequisites Kursfordringar 
Linear algebra, multivariable calculus, 
ordinary differential equations, basic 
mechanics, numerical methods. 

Inlämningsuppgifter 4,5 hp, tentamen 3 hp. 

Kurslitteratur 
Strogatz, S. H. 1994. Nonlinear Dynamics and Chaos. Addison-Wesley. Required Reading 

Strogatz, S. H. 1994. Nonlinear 
Dynamics and Chaos. Addison-Wesley. 

Utdelat material. 
 Distributed material. 
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SG2127  Forskningsmetodologi i mekaniken  Research Methodology in 
Mechanics 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Hanno Essén, hanno@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 8759 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
Fail, pass Lektioner    10 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TTEMM2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
After the course the students should be 
familiar with a umber of concepts from 
the research methodologies that are used 
in mechanics. The student should also 
be able to identify which methodologies 
that have been applied in a given 
published work and report in writing 
about this. The student should also be 
able to identify deficiencies in the 
methodology if such are present. 

Efter kursen skall studenten känna till ett antal begrepp inom de 
forskningsmetodologier som används inom mekaniken. Studenten skall kunna 
identifiera vilka metodologier som ligger bakom ett visst publicerat arbete och 
rapportera skriftligt om detta. Studenten bör också kunna identifiera brister i 
metodologin om sådana förekommer. 
 

Kursinnehåll 
Några handledare från olika delar av den tillämpade mekaniken föreläser om 
vilka metoder som är centrala inom deras respektive områden. Teori, numerik 
och simuleringar bör alla vara representerade. Publicerade arbeten studeras 
med avseende på forskningsmetodiken. 

Syllabus 
Some research supervisors from 
different areas of mechanics lecture on 
which methods are central in their 
respective area. Theory, numerical 
methods, and simulations should all be 
represented. Published works are studied 
with special attention to methodology. 

 

Kursfordringar 
Rapport. 

Requirements Kurslitteratur Report. 
Utdelat material. Meddelas senare. 
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SG2150  Stelkroppsdynamik  Rigid Body Dynamics 
 

7 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7 Hanno Essén, hanno@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 8759 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Övningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4), TTEMM2  Obligatorisk för/Compulsory for 
TTME(F4) Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1150 

Replaces 5C1150. 

Mål Aim 
After the course the students should be 
able to: After the course the students should be able to: 

Find and combine moments of inertia and construct inertia tensors. Find and combine moments of inertia 
and construct inertia tensors. Use the Newton-Euler vector formalism to solve rigid body problems. 

Calculate the generalized forces for holonomic few-body systems.   Use the Newton-Euler vector formalism 
to solve rigid body problems. Calculate Lagrangian functions for holonomic few-body systems, by hand and 

by using computer algebra. Calculate the generalized forces for 
holonomic few-body systems.   

Derive Lagrangian equations of motion for holonomic few-body systems, by 
means of computer algebra when necessary. 

Calculate Lagrangian functions for 
holonomic few-body systems, by hand 
and by using computer algebra. Solve these equations, numerically as well as analytically, for a number of 

standard problem types, including impact problems and coupled oscillation 
problems.  

Derive Lagrangian equations of motion 
for holonomic few-body systems, by 
means of computer algebra when 
necessary.  
Solve these equations, numerically as 
well as analytically, for a number of 
standard problem types, including 
impact problems and coupled oscillation 
problems.  

Kursinnehåll 
Rigid body kinematics. General dynamic equations for a system of particles. 
General 3D motion of a rigid body. Analytical mechanics with application to 
systems of particles, rigid bodies and systems of rigid bodies. In particular 
Lagrangian methods including generalized coordinates, velocities, momenta 
and forces, cyclic coordinates and conservation laws. 

Syllabus 
Rigid body kinematics. General 
dynamic equations for a system of 
particles. General 3D motion of a rigid 
body. Analytical mechanics with 
application to systems of particles, rigid 
bodies and systems of rigid bodies. In 
particular Lagrangian methods including 
generalized coordinates, velocities, 
momenta and forces, cyclic coordinates 
and conservation laws. 

Applications include dynamics of planar multibody mechanisms, gyroscopic 
effects in 3D-motion, impact problems, linearization and coupled oscillations, 
normal modes. Problems are treated with modern computational methods 
including symbolical (Maple) and numerical treatment. 
 

Förkunskaper 
SG1130, och SG1140 eller SG1113 Applications include dynamics of planar 

multibody mechanisms, gyroscopic 
effects in 3D-motion, impact problems, 
linearization and coupled oscillations, 
normal modes. Problems are treated 
with modern computational methods 
including symbolical (Maple) and 
numerical treatment. 

Påbyggnad 
SG2127. 

Kursfordringar 
Home assignments and written exam. 

Kurslitteratur Prerequisites 
Recommended: H. Baruh ”Analytical Dynamics” Mc Graw-Hill, 1999. 
Lecture notes by Hanno Essén cover most of the material. 

SG1130, and SG1140 or SG1113 

Follow up 
 SG2127. 

Requirements 
Home assignments and written exam. 

Required Reading 
Recommended: H. Baruh ”Analytical 
Dynamics” Mc Graw-Hill, 1999. 
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Lecture notes by Hanno Essén cover 
most of the material. 
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SG2151  Modern flerkroppsdynamik  Modern Multibody Dynamics 
 

8 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 8 Karl-Erik Thylwe, ket@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7121 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
TTEMM2, TTME(F4) Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1151. 

Replaces 5C1151. 

Mål Aim 
After the course the students should 
have the techniques needed to deal with 
modeling mechanical systems, such as 
robots, vehicles, space satellites and 
other multibody systems. The student 
will also be made aware of the 
requirements of carrying out and 
presenting numerical solutions of such 
problems.  

After the course the students should have the techniques needed to deal with 
modeling mechanical systems, such as robots, vehicles, space satellites and 
other multibody systems. The student will also be made aware of the 
requirements of carrying out and presenting numerical solutions of such 
problems.  
 

Kursinnehåll 
Techniques for dealing with multiple coordinate systems and complex 
kinematics. The geometric ideas and the computer algebra (Maple is used) 
needed for such problems are introduced. Dyads and rotations. Kane's 
equations. The rigid body and its inertia dyad. Redundant variables and non-
holonomic systems. Analysis of constraint forces. Kane’s method is 
interpreted in terms of the geometry of the configuration manifold for such 
systems. Techniques of symbolic manipulations are introduced for deriving 
equations of motion using Kane's method. Emphasis is on problems that occur 
in modern practice and that require multiple coordinate systems for their 
formulation. 

Syllabus 
Techniques for dealing with multiple 
coordinate systems and complex 
kinematics. The geometric ideas and the 
computer algebra (Maple is used) 
needed for such problems are 
introduced. Dyads and rotations. Kane's 
equations. The rigid body and its inertia 
dyad. Redundant variables and non-
holonomic systems. Analysis of 
constraint forces. Kane’s method is 
interpreted in terms of the geometry of 
the configuration manifold for such 
systems. Techniques of symbolic 
manipulations are introduced for 
deriving equations of motion using 
Kane's method. Emphasis is on 
problems that occur in modern practice 
and that require multiple coordinate 
systems for their formulation. 

 

Förkunskaper 
SG1130, och SG1140 eller SG1113; gärna även SG2150. 

Kursfordringar 
Projektuppgifter. 

Required Reading Kurslitteratur 
Lesser, M. 1995. The Analysis of 
Complex Nonlinear Mechanical 
Systems: A Computer Algebra Assisted 
Approach. World Scientific. 

Lesser, M. 1995. The Analysis of Complex Nonlinear Mechanical Systems: A 
Computer Algebra Assisted Approach. World Scientific. 
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SG2211  Fordonsaerodynamik  Vehicle Aerodynamics 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Se kurssida/ See course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
FOT(M4, P4, T4) Lab    4 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MEK(M4, P4, T4) Seminarier    8 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
M4, STME(F4), T4, TTEMM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1211. 

Replaces 5C1211. 

Mål Aim 
The course is meant to give the students 
an introduction and an enhancement of 
their knowledge of fluid mechanics 
applied in the area of vehicle 
engineering. Different methodologies 
for the evaluation of the aerodynamic 
forces will be introduced. At the end of 
the course the students should be able to 
analyse and criticise present solutions 
and make an attempt of a good 
aerodynamic design. 

Kursen skall ge en introduktion till fordonsaerodynamik samt en fördjupning 
av deltagarnas strömningstekniska kunskaper tillämpade på fordon.  
 
Efter att ha studerat denna kurs sak teknologen kunna  
 

• analysera strömningsfälten kring olika fordon 
• uppskatta aerodynamiska krafter på ett fordon 
• analysera och kritisera givna konstruktionslösningar samt ge förslag 

på god aerodynamisk design 
Syllabus • genomföra en experimentell bestämning av motståndet på ett fordon 
Overview and review of physical 
fundamentals of Fluid dynamics. 
Boundary layers and vorticity. Fluid 
mechanics of aerodynamic bodies. Bluff 
body aerodynamics. Aerodynamic 
forces on road vehicles; their evaluation 
and possible strategies for their control. 
Design aspects of external and internal 
flows in vehicles. During the course 
seminars will be given on experimental 
and numerical methods in vehicle 
aerodynamics, aerodynamics of high-
performance cars and aerodynamics of 
commercial vehicles. 

 

Kursinnehåll 
Översiktlig genomgång av grundläggande strömningsmekanik. Gränsskikt och 
vorticitet. Strömning kring strömlinjeformade kroppar. Strömning kring 
trubbiga kroppar. Aerodynamiska krafter på vägfordon: utvärdering av krafter 
och möjligheter att kontrollera dessa. Designaspekter med avseende på extern 
och intern strömning i fordon. Under kursen kommer seminarier att ges inom 
följande områden: experimentella och numeriska metoder inom 
fordonsaerodynamiken, tävlingsbilars aerodynamik, bussar och lastbilars 
aerodynamik. 
 

Prerequisites 
Förkunskaper SG1217 (for T), SG1220 (for M), 

SG2223 (for F). Kursens uppläggning förutsätter att en grundläggande strömnings-
mekanikkurs som SG1217 (för T), SG1220 (för M), SG1223 (för F) eller 
motsvarande har inhämtats. 

Requirements 
One written exam (TEN1; 2,2 university 
credits), written project (PROJ; 3 
university credits), laboratory work 
(LAB1; 0.8 university credits). 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 2,2 hp), projekt/hemuppgift (PROJ; 3 hp) samt godkända 
laborationer (LAB1; 0.8 hp). Required Reading 

To be announced at course start. In 
05/06: Barnard, R.H., Road Vehicle 
Aerodynamic Design - An introduction, 
2:nd edition 2001, MechAero 
Publishing, ISBN 0-9540734-0-1. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Läsåret 05/06 användes Barnard, R.H., Road Vehicle 
Aerodynamic Design - An introduction, 2:nd edition 2001, MechAero 
Publishing, ISBN 0-9540734-0-1.  
 

Övrigt 
MEK: SG2211 är villkorligt valfri för fördjupningen Mekanik. 
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SG2212  Strömningsmekaniska beräkningar  Computational Fluid Dynamics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Se kurssida/ See course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Lab    10 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TTEMM1 Lektioner    50 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MEK(M4, P4, T4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
KETI(K3), MSY(M4, P4, T4), TKETM1 Rekommenderad för/Recommended for 
MA(F4), STME(F4), TMTHM1, TSCCM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1212. 

Replaces 5C1212. 

Kortbeskrivning Abstract 
An in-depth course on numerical 
methods for computer simulation of 
fluid flows. Together with 5C1213 
Applied Computational Fluid Dynamics, 
a comprehensive course on theory and 
practice of computational fluid 
dynamics. 

An in-depth course on numerical methods for computer simulation of fluid 
flows. Together with 5C1213 Applied Computational Fluid Dynamics, a 
comprehensive course on theory and practice of computational fluid 
dynamics. 
 

Mål Aim 
After reading this course the student should be: After reading this course the student 

should be:  
 • familiar with the differential equations for flow phenomena and 

numerical methods for their solution  
• familiar with the differential 

equations for flow 
phenomena and numerical 
methods for their solution  

• able to use and develop flow simulation software for the most 
important classes of flows in engineering and science.  

• able to use and develop flow 
simulation software for the 
most important classes of 
flows in engineering and 
science.  

• able to critically analyse different mathematical models and 
computational methods for flow simulations  

• able undertake flow computations using current best practice for 
model and method selection, and assessment of the quality of results 
obtained. • able to critically analyse 

different mathematical 
models and computational 
methods for flow simulations 

 

Kursinnehåll • able undertake flow 
computations using current 
best practice for model and 
method selection, and 
assessment of the quality of 
results obtained. 

Short introduction with review of other numerical methods or the basic 
equations of fluid dynamics (the class will be divided in two groups). 
Conservation laws: the Navier-Stokes equations. Different levels of 
approximation, the Euler and Reynolds Averaged equations. Turbulence 
models. Basics of finite approximations for partial differential equations. 
Mathematical properties of hyperbolic systems. Numerical treatment of 
shocks. Finite volume and finite element methods. Boundary conditions. 
High-resolution methods. Grid generation. Practical algorithms for 
compressible and incompressible flow. Computer exercises with methods for 
the Euler equations in 1D and different approximations for 2D compressible 
and incompressible flows. 

Syllabus 
Short introduction with review of other 
numerical methods or the basic 
equations of fluid dynamics (the class 
will be divided in two groups). 
Conservation laws: the Navier-Stokes 
equations. Different levels of 
approximation, the Euler and Reynolds 
Averaged equations. Turbulence 
models. Basics of finite approximations 
for partial differential equations. 
Mathematical properties of hyperbolic 
systems. Numerical treatment of shocks. 
Finite volume and finite element 
methods. Boundary conditions. High-
resolution methods. Grid generation. 
Practical algorithms for compressible 
and incompressible flow. Computer 
exercises with methods for the Euler 
equations in 1D and different 

 

Förkunskaper 
A course in computer science or programming (e.g. DD1342);  
2. Background in either fluid dynamics or numerical methods, corresponding 
to one of the second level courses in numerical methods DN2220-DN2225, 
DN2250-DN2260, DN2266 or a course in fluid dynamics e.g. SG2214 or 
equivalent. 

Påbyggnad 
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SG2213 Applied Computational Fluid Dynamics covers selected industrial 
and research topics in students projects with invited specialists. 

approximations for 2D compressible and 
incompressible flows. 

Prerequisites Kursfordringar A course in computer science or 
programming (e.g. DD1342);  
2. Background in either fluid dynamics 
or numerical methods, corresponding to 
one of the second level courses in 
numerical methods DN2220-DN2225, 
DN2250-DN2260, DN2266 or a course 
in fluid dynamics e.g. SG2214 or 
equivalent. 

One written examination (TEN1; 3 university credits). Homework and 
computer assignments (LAB1; 4,5 university credits). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Läsåret 05/06 användes Tannehill, John C, 
Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Taylor & Francis. 
 

Övrigt Follow up 
SG2213 Applied Computational Fluid 
Dynamics covers selected industrial and 
research topics in students projects with 
invited specialists. 

MEK: SG2212 är villkorligt valfri för fördjupningen Mekanik. 

Requirements 
One written examination (TEN1; 3 
university credits). Homework and 
computer assignments (LAB1; 4,5 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. In 
05/06: Tannehill, John C, Computational 
Fluid Mechanics and Heat Transfer, 
Taylor & Francis, was used. 
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SG2213  Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar  Applied Computational Fluid 
Dynamics 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Se kurssida/ See course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Lab    14 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4) Lektioner    16 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
MSY(M4, P4, T4) Rekommenderad för/Recommended for 
STME(F4), T4, TMTHM1, TSCCM1, 
TTEMM1 

Valfri för/Elective for 

Engelska / English Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1213. 

Replaces 5C1213. 

Kortbeskrivning Abstract 
Computational Fluid Mechanics (CFD) 
has traditionally been an important tool 
for design and analysis within the 
aeronautical industry. Development and 
improvements of commercial CFD 
packages as well as the rapid 
development of computer performance 
have made application of CFD grow in 
many different disciplines in industry 
and research. Many engineering 
problems involve flow of gases and 
fluids and the potential of further growth 
of importance is large which motivates 
this course in getting insights in CFD in 
different applications. 

Strömningsmekaniska beräkningar (CFD) har traditionellt varit ett viktigt 
verktyg för design och analys inom flygindustrin. Kommersiella CFD verktyg 
har utvecklats och förbättrats och datorernas prestanda utvecklas snabbt vilket 
har inneburit att användningen av CFD har ökat inom många discipliner, 
industriella såväl som inom forskning. Strömning av gaser och vätskor är 
viktigt inom många ingenjörsmässiga problem och kommer att bli allt 
viktigare i framtiden vilket är motivet till denna kurs som kommer att ge dig 
insikter om CFD inom olika applikationsområden. 
 

Mål 
Denna projektkurs kommer att ge dej praktiska erfarenheter av CFD. Du 
kommer att få en god insikt i svårigheterna med att genomföra CFD 
beräkningar med god kvalitet och tillförlitlighet och vikten av att känna till 
grundläggande strömningsmekaniska fenomen. Du kommer också att 
informeras om likheter och skillnader mellan olika CFD-paket, kommersiella 
verktyg så väl som forskningskoder. Kursen täcker in hela processen från 
antaganden och förenklingar, nätgenerering, genomförandet av beräkningen 
samt analyserandet av resultaten. 

Aim 
This project course will give you hands-
on experiences in computational fluid 
mechanics (CFD). You will get some 
insights in the major difficulties in 
performing CFD computations with 
good quality and trust and the 
importance of experiences in basic fluid 
mechanics phenomena. You will also 
get some information in similarities and 
differences in different CFD packages, 
commercial as well as research codes. 
The complete process from assumptions 
and simplifications, mesh design, 
computation and analysing the results 
will be covered. 

Efter genomgången kurs ska du kunna utföra en komplett CFD-analys med ett 
kommersiellt CFD-paket eller en forskningskod. 
Specifikt ska du kunna: 

• identifiera och motivera olika approximationer och modellval för att 
kunna genomföra beräkningarna med givna beräkningsresurser, 

• välja och specifiera randvillkor och initialtillstånd utifrån valda 
modeller och approximationer, After completing the course you should 

be able to perform a complete CFD 
analysis using a commercial or research 
CFD package. 

• välja topologi och dimensioner på beräkningsnätet utifrån valda 
modeller och approximationer, 

• samt identifiera begränsningar och olika felkällor i dina 
beräkningsresultat och hur du kan fastställa och förbättra kvaliteten 
och tillförlitligheten i dina beräkningar. 

In specific, you should be able to: 
• identify and motivate 

different approximations and 
modelling choices in order to 
be able to complete the 
analysis within given 
computational resources, 

 

Kursinnehåll 
• Tre lektioner (2x45 min) som täcker in (i) modellering och 

approximationer, (ii) turbulenta skalor och modellering samt (iii) 
nätgenerering och kvalitet och tillförlitlighet. 

• chose and specify boundary 
conditions and initial 
conditions in relation to 
chosen models and level of 
approximations, 

• Inbjudna föreläsare som presenterar olika kommersiella CFD verktyg 

40 
5C 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

och forskningskoder. • chose the topology and 
dimensions of the 
computational grid in 
relation to chosen models 
and level of approximations, 

• En dags introduktion och praktiska övningar i ett kommersiellt CFD 
verktyg eller en forskningskod inklusive nätgenerering, beräkning 
och dataanalys. Information om hur du kan utnyttja KTHs (PDC) 
superdatorresurser. • and identify the limitation of 

the analysis and different 
sources of errors and how to 
assess and improve the 
quality and trust in your 
computational results. 

• Genomföra en projektuppgift som är att lösa ett utvalt industriellt- 
eller forskningsproblem i en grupp om max fyra studenter. Ni ska 
definiera, sätta upp och utföra CFD-beräkningarna, analysera 
kvaliteten och tillförlitligheten i resultaten samt genomföra någon 
parameterstudie. Projektet kommer att rapporteras och presenteras 
under ett seminarium i slutet av kursen. 

Syllabus 
• Three lectures (2x45 min) 

covering (i) modelling and 
approximations, (ii) 
turbulence scales and 
modelling and (iii) grid 
design as well as quality and 
best practice. During the 
lectures a home assignment 
will be made in three steps 
(see examination). 

 

Förkunskaper 
SG2212 eller motsvarande kurs inom CFD. 

Kursfordringar 
Homework and computer assignments (LAB1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
• Invited speakers presenting 

commercial and/or research 
CFD packages. 

Meddelas vid kursstart. Läsåret 05/06 användes Tannehill, John C, 
Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Taylor & Francis. 
 • One day introduction and 

hands-on practice in one 
commercial or research CFD 
package including grid 
generation, computation and 
data analysis. Information 
how to utilise the 
supercomputing facility at 
KTH (PDC). 

Övrigt 
MEK: 5C1213 är villkorligt valfri för fördjupningen Mekanik. 

• Solve one selected industrial 
or research problem in a 
project group of max four 
students. This includes to 
define and perform a 
complete CFD analysis, 
analyse the quality and trust 
in the results and to do some 
parametric study. The project 
will be reported and 
presented at a seminar in the 
end of the course. 

Prerequisites 
SG2212 Computational Fluid Dynamics. 

Requirements 
Homework and computer assignments 
(LAB1; 3 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. In 
05/06: Tannehill, John C, Computational 
Fluid Mechanics and Heat Transfer, 
Taylor & Francis. 
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SG2214  Strömningsmekanik  Fluid Mechanics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Dan Henningsson, 

henning@mech.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 9004 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
MEK(M4, P4, T4), TTEMM1 Övningar    30 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MSY(M4, P4, T4) Lab    3 h          Rekommenderad för/Recommended for 
M4, STME(F4), T4 Lektioner    30 h          Valfri för/Elective for 
Svenska, English on request  Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/final/asp/course_info.a
sp 

Kurssida/Course Page 

Obligatorisk för M- och T-studenter som läser MEK 

Mål Abstract 
All fluid flows are governed by a single 
set of partial differential equations, the 
Navier-Stokes equations. This includes 
for instance, the aerodynamics of 
bumble bees and aerospace planes, the 
turbulence around vehicles and in the 
atmosphere and the convection in the 
sun and around a human body. The 
course is an in-depth introduction to 
fluid mechanics, with an emphasis of 
understanding fluid phenomena using on 
the Navier-Stokes equations. The 
equations are derived in detail and 
numerous examples of solutions are 
presented. Fluid Mechanics also has 
many important applications in 
engineering, geo- and astro-physics and 
bio-physics, for example, which makes 
this course ideal as a starting point for 
students with a varied interest in 
applications. 

• Studenten skall kunna formulera matematiska modeller av 
strömningsmekaniska fenomen, och göra relevanta approximationer. 

• Studenten skall för enkla fall kunna tillämpa de framtagna 
modellerna (numeriskt eller teoretiskt) och kunna tolka resultatet. 

• Studenten ska skaffa sig en grundläggande förberedelse för att som 
färdig civilingenjör kunna arbeta med strömningsberäkningar för 
tekniska problem. 

 

Kursinnehåll 
Studenten skall kunna  

• härleda Navier-Stokes och förklara innebörden dess termer, inklusive 
spännings-  och deformationshastighetstensorerna. 

• Beskriva övergången från kompressibla till inkompressibla 
ekvationer.  

• Beräkna strömningsfältet för ett antal s.k. exakta lösningar.  
• Härleda vorticitetsekvationen och redogöra för innebörden i dess 

termer. Aim 
• Studenten skall kunna 

formulera matematiska 
modeller av 
strömningsmekaniska 
fenomen, och göra relevanta 
approximationer. 

• Kunna använda sig av strömfunktion, hastighetspotential och 
Bernoulli’s ekvation.  

• Kunna redogöra för och härleda gränsskiktsapproximationen av 
Navier-Stokes ekvationer, samt att kunna redogöra för 
likformighetslösningar till dessa, inklusive enkla termiska gränsskikt. 

• Studenten skall för enkla fall 
kunna tillämpa de framtagna 
modellerna (numeriskt eller 
teoretiskt) och kunna tolka 
resultatet. 

• Kunna beskriva fenomenet avlösning. 
• Kunna redogöra för enkla turbulensfenomen, som tex logaritmisk 

hastighetsprofil. 
• Härleda Reynoldsmedelvärdesbildade ekvationer. 

• Studenten ska skaffa sig en 
grundläggande förberedelse 
för att som färdig 
civilingenjör kunna arbeta 
med strömningsberäkningar 
för tekniska problem. 

• Beskriva enkla turbulensmodeller samt redogöra för innebörden av 
deras lösningar. I detta ingår att kunna tolka turbulenta strömningsfall 
producerade med en modern CFD-kod. 

• Kunna föreslå mätmetoder för att mäta hastigheten i ett strömmande 
medium. 

Syllabus  The student should be able to 
• derive the Navier-Stokes 

equations and explain the 
meaning of its terms, 
including the stress and 
deformation rate tensors 

Förkunskaper 
Inga särskilda förkunskaper erfordras utöver obligatoriska kurser inom 
basprogrammen för F och T. För F rekommenderas kursen 5C1202 
Strömningsmekanik, ik. 
 
Utöver obligatoriska kurser inom basprogrammen för B och M erfordras 
kurserna 5B1304 Matematisk kompletteringskurs för M 5C1921 Teknisk 
strömningslära. 
 

• describe the method of 
transferring from 
compressible to 
incompressible equations 

• compute the flow field for a 
number of so called exact 
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Studenten skall 
Ha goda färdigheter i linjär algebra och differential- och integralkalkyl med 
flera variabler, vektoranalys, Gauss och Stokes satser, samt lösning av 
elementära partiella differential ekvationer. 
Ha kunskaper om grundläggande strömningsfenomen och bekantskap med 
elementära strömningsekvationer. 
Vana vid datoranvändning med t.ex. Matlab. 

solutions 
• derive the vorticity equation 

and give a physical 
explanation of its terms 

• use the concepts of stream 
function, velocity potential 
and apply the Bernoulli 
equation 

• discuss the principles of and 
derive the boundary layer 
approximation of the Navier-
Stokes equations, and to give 
self similar solutions of these 
equations including simple 
thermal boundary layers 

Kursfordringar 
(TEN1; 4,5 hp), (INL1; 3 hp) 
Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i 
problemlösning och tillämpning av matematiska metoder. 
Inlämningsuppgift/hemtal, inklusive projekt där en strömning analyseras med 
datorverktyg. 
Laboration med datainsamling i vindtunneluppställning och efterföljande 
databehandling. 

• describe the phenomena of 
separation of streamlines. 

Prerequisites 
Compulsory courses of the main 
programmes at F or T and for F 5C1202 
is recommended. Alternatively 
compulsory courses at B and M and in 
addition 5B1304 and 5C1921. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Läsåret 05/06 användes Kundu & Cohen, Fluid 
Mechanics, Academic Press, 2002. 
 Requirements 

Homework assignment INL1; 3 cr 
Exam TEN1; 4,5 cr. 

Övrigt 
MEK: 5C1214 är obligatorisk för fördjupningen Mekanik. 

Required Reading 
To be announced at course start. In 
05/06: Kundu & Cohen, Fluid 
Mechanics, Academic Press, 2002. 
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SG2215  Kompressibel strömning  Compressible Flow 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Henrik Alfredsson, hal@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7582 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Lab    9 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4) Lektioner    52 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
FLT(T4) Rekommenderad för/Recommended for 
STME(F4), TAEEM1, TTEMM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.mech.kth.se/final/asp/course_info.a
sp 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1215. 

Replaces 5C1215. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course will be based on selected 
parts of the book by John D. Andersson, 
Modern Compressible Flow, Mc Graw 
Hill , 1990, from which may be cited: 

I kursen ska studenterna fördjupa sina kunskaper inom den speciella gren av 
strömningsmekaniken som har tekniska tillämpningar inom 
höghastighetsområdet, såsom gasturbiner, höghastighetsvindtunnlar, 
aerodynamik och rymdteknik. Studenterna ska här ges tillfälle att använda 
teoretiska och experimentella angreppsmetoder på strömningsmekaniska 
problem med kompressibla effekter. Kursen är lämplig för fördjupningarna 
Mekanik, Flygteknik, Ljud och vibrationer på M och T i årskurs 4, F4 samt för 
det internationella magisterprogrammet i Teknisk Mekanik. 

"This book deals exclusively with that 
"marked departure", i.e., it deals with 
compressible flows, in which the density 
is not constant. In modern engineering 
applications, such flows are the rule 
rather than the exception. A few 
important examples are the internal 
flows through rocket and gas turbine 
engines, high-speed subsonic, transonic, 
supersonic, and hypersonic wind 
tunnels, the external flow over modern 
airplanes designed to cruise faster than 
0.3 of the speed of sound, and the flow 
inside the common internal combustion 
reciprocating engine. The purpose of 
this book is to develop the fundamental 
concepts of compressible flow, and to 
illustrate their use." 

 

Mål 
Efter att ha studerat denna kurs skall studenterna kunna; 

• härleda konservationslagarna för massa, rörelsemängd och energi för 
friktionsfri, kompressibel strömning och tillämpa dessa i olika 
strömningsmekaniska problemställningar för att t.ex. 
- analysera kraftväxelverkan mellan fasta ytor och strömmande gaser 
utifrån den kompressibla strömningsmekanikens grundprinciper 
- analysera energiomvandlingsprocessen i en strömmande gas med 
hjälp av termodynamiska principer för isentropisk respektive 
irreversibel strömning 
- tolka resultat från genomförda experiment 

Aim 
Finishing this course the student should 
know how to: 

• derive the conservation laws 
of mass, momentum and 
energy of inviscid, 
compressible flow and apply 
them to various fluid 
dynamical problems to e.g. 
- analyse the interaction of 
forces between solid 
boundaries and flowing gases 
from the basic principles of 
compressible flow 
- analyse the energy 
conversion process in a 
flowing gas from the 
thermodynamic principles of 
isentropic and irreversible 
flow respectively 
- interpret results from 
performed experiments 

• demonstrera en fysikalisk förståelse av härledda, matematiska 
samband 

• ge en fysikalisk beskrivning av de speciella effekter som uppstår vid 
hypersonisk strömning. 

 

Kursinnehåll 
Mer konkret skall studenterna, för en inviskös, kompressibel gas kunna; 

• beräkna tryck, hastighet och temperatur vid kvasi en-dimensionell, 
stationär, isentropisk strömning 

• beräkna tryck-, hastighets- och temperaturförändringar över sneda 
och raka stötvågor 

• beräkna tryck-, hastighets- och temperaturförändringar för 
enkelsidiga expansionsvågor 

• beräkna tryck, hastighet och temperatur vid en-dimensionell, icke-
linjär vågutbredning • demonstrate a physical 

understanding of the 
mathematical formulas 
derived 

• beräkna strömningsfältet i linjär teori för subsonisk och supersonisk 
omströmning av kroppar 
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• give a physical description of 
the special effects appearing 
in hypersonic flows. 

• förstå hur tryck och motstånd på en kropp varierar i det transsoniska 
området 

 
Syllabus 

Förkunskaper For an inviscid, compressible gas the 
students should be able to Obligatoriska kurser på M, P, T och F samt någon av SG1217, SG1220, 

SG2223 eller SG2214. 
Innan studenterna går denna kurs skall de kunna; 
tillämpa de grundläggande lagarna för inkompressibel strömning 
inneha grundläggande kunskaper i termodynamik 
utföra derivering och Taylorserieutveckling 
utföra enkelintegraler samt identifiera och utföra enkla yt- och 
volymsintegraler 
lösa linjära, ordinära differentialekvationer med konstanta koefficienter 
utföra enklare beräkningar och rita grafer med matematikprogram, som tex 
Matlab  
vara förtrogen med elementär vektoranalys 

• calculate pressure, velocity 
and temperature for quasi 
one-dimensional, stationary, 
isentropic flow 

• calculate changes of 
pressure, velocity and 
temperature over normal and 
oblique shock waves 

• calculate changes of 
pressure, velocity and 
temperature in simple 
expansion waves 

• calculate pressure, velocity 
and temperature for 
unsteady, one-dimensional, 
non-linear waves Påbyggnad 

SG1219. • calculate the flow field in 
linear theory for subsonic 
and supersonic flow around 
bodies 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp), (INL2; 1,5 hp) 
Laborationer (LAB1; 0,5 hp), (LAB2; 0,8 hp) 
Sluttentamen, muntlig (TEN1; 3 hp). 

• understand how pressure and 
drag on a body changes in 
transsonic flow 

Kurslitteratur Prerequisites 
Andersson, Modern Compressible Flow, With Historical Perspective, Mc 
Graw Hill, 2003, ISBN 0-07-242443-5. 

Basic courses at M, P, T or F and one of 
SG1217, SG1220, SG2223, SG2214 or 
equivalent courses.  
Follow up Övrigt SG1219. 

MEK: SG2215 är villkorligt valfri för fördjupningen Mekanik. 
Requirements 
Homework assignments (INL1; 1,5 
university credits), (INL2; 1,5 university 
credits). 
Laboratory work (LAB1; 0,7 university 
credits), (LAB2; 0,8 university credits).
Final oral exam, (TEN1; 3 university 
credits). 

Required Reading 
Andersson, Modern Compressible Flow, 
With Historical Perspective, Mc Graw 
Hill, 2003, ISBN 0-07-242443-5. 
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SG2218  Turbulens  Turbulence 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Se kurssida/ See course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lab    3 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4) Lektioner    36 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
STME(F4), T4, TSOVM1, TTEMM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1218. 

Replaces 5C1218. 

Mål Aim 
The primary aim of the course is to give 
the students an overview of turbulent 
flow and turbulence. 

The primary aim of the course is to give the students an overview of turbulent 
flow and turbulence. 
After completing the course a student should be able to; After completing the course a student 

should be able to; • use statistical methods to describe and analyse turbulent flow, 
• use statistical methods to 

describe and analyse 
turbulent flow, 

• describe and explain the lengthscale structure of turbulence, and 
• use an understanding of turbulence to describe the strengths and 

weaknesses of common CFD models for turbulent flow. • describe and explain the 
lengthscale structure of 
turbulence, and 

  
 • use an understanding of 

turbulence to describe the 
strengths and weaknesses of 
common CFD models for 
turbulent flow. 

Kursinnehåll 
Fundamental phenomena and concepts. Statistical methods. Shear-flow 
turbulence and the turbulent boundary layer. CFD models for turbulent flow. 
The theory of isotropic and homogeneous turbulence.    
 Syllabus 

Fundamental phenomena and concepts. 
Statistical methods. Shear-flow 
turbulence and the turbulent boundary 
layer. CFD models for turbulent flow. 
The theory of isotropic and 
homogeneous turbulence.  

Förkunskaper 
SG2214 Fluid Mechanics, or equivalent. 

Kursfordringar 
Practical laboratory exercise; homework; and a written test or oral 
examination. Prerequisites 

SG2214 Fluid Mechanics, or equivalent. Kurslitteratur 
Recommended course book; “Turbulent Flows” by S.B. Pope (CUP, 2000). Requirements 

Practical laboratory exercise; 
homework; and a written test or oral 
examination. 

Alternative; Ch. 13, “Turbulence”, in “Fluid Mechanics” by Kundu & Cohen 
(Elsevier, 2004).  
 

Required Reading 
Övrigt Recommended course book; “Turbulent 

Flows” by S.B. Pope (CUP, 2000). The course is given in English. Swedish students are encouraged to use 
Swedish in their homework and in their discussions with teaching staff. Alternative; Ch. 13, “Turbulence”, in 

“Fluid Mechanics” by Kundu & Cohen 
(Elsevier, 2004).  
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SG2219  Kompressibel strömning, avancerad kurs  Advanced Compressible Flows 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Se kurssida/ See course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    48 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
STME(F4), TAEEM1, TTEMM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1219. 

Replaces 5C1219. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course aims to give the student 
knowledge about advanced topics in 
compressible flow in areas which are 
important for students who aim at a 
career within aeronautical, aerospace or 
combustion engineering. 

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om kompressibel strömning inom 
några områden som är av vikt för de studenter som planerar att arbeta inom 
t.ex. flyg eller rymdteknik, förbränningsteknik etc. 
 

Mål Aim Efter att ha studerat denna kurs ska studenten kunna: The aim of the course is to give the 
students:  
a) an overview of the subject • Förstå hur ett gränsskikt utvecklas vid höga Mach-tal och kunna 

beräkna temperatur- och hastighetsfält. b) a description of tools for, and 
modelling of turbulent flows  

• Beräkna stötvågsfortplantning i två dimensioner c) a discussion of newer developments 
in turbulence research. • Förstå kopplingen mellan kemiska reaktioner och en strömmande gas 

• Utvidga de termodynamiska begreppen till höga temperaturer Syllabus 
 The course mainly deals with the 

following four topics: 
Kursinnehåll  
Kursen behandlar i huvudsak nedanstående fyra områden: • Laminar and turbulent 

compressible boundary 
layers (including stability)  

• Laminära och turbulenta kompressibla gränsskikt (inklusive 
stabilitet) 

• Propagation of shock waves 
• Detonation and deflagration 

waves • Fortplantning av stötvågor 
• Thermodynamics for 

hypersonic applications • Detonations- och deflagrationsvågor 
• Termodynamik för hypersoniska tillämpningar  

 Each part is covered in about 12h 
lectures/seminars. Parts of the course are 
closely related to research projects at 
KTH Mechanics. 

Omfattningen per område är drygt 1,5 hp, motsvarande ca 12h föreläsningar/ 
seminarieövningar.  Kursen ansluter delvis till pågående forskningsprojekt vid 
KTH Mekanik. 

Prerequisites  
The course is suitable for F, M and T-
students in the fourth year with interest 
in fluid dynamics and aerodynamics as 
well as for students in e.g. the 
international masters program in 
engineering mechanics. The course is 
given during period 3 and 4. The course 
SG2215 Compressible flow or 
equivalent is a prerequisite and also 
some knowledge about turbulence, such 
as SG2218 Turbulence, is useful. 

Förkunskaper 
Kursen är avsedd för F, M och T teknologer i årskurs 4 med intresse för 
strömning och aerodynamik. Förkunskaper som krävs är SG2215 
Kompressibel strömning eller motsvarande, och lämpligtvis också att kursen 
SG2218 Turbulens har påbörjats. 

Kursfordringar 
Seminarieuppgifter (1,5+1,5 hh), tentamen (4,5 hp). (Period 3, 1,5 hp och 
period 4, 6 hp.) 

Requirements 
Kurslitteratur Seminars (1,5 +1,5 university credits) 

and oral exam (4,5 university credits). Utdelat material. 
 Required Reading 
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Material distributed during the course. 
Övrigt  
MEK: SG2219 är villkorligt valfri för fördjupningen Mekanik. 
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SG2221  Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet  Wave Motions and Hydrodynamic 
Stability 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Luca Brandt, luca@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7176 Kursnivå/Level 
A-F Jens Fransson, jensf@mech.kth.se Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 790 6193 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4) Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  2 
Lab    3 h          

MSY(M4, P4, T4) Lektioner    42 h          Rekommenderad för/Recommended for 
STME(F4), TTEMM1  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
www2.mech.kth.se/~jensf/5C1221 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1221. 

Replaces 5C1221. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is optional from all 
engineering programmes and is 
addressed to graduate and undergraduate 
students with fundamental knowledge 
and interest in fluid dynamics. The 
course is specially recommended to 
students following the Master of Science 
in Engineering Mechanics programme. 

Kursen är valfri från alla civ. ing. program och riktar sig till doktorander och 
teknologer med grundläggande kunskaper om och intresse för 
strömningsmekanik.  
Kursen rekommenderas särskilt till studenter som läser Magisterprogrammet 
inom Mekanik. 
 

Mål Aim 
Efter slutförd kurs skall studenten kunna:  After completing this course the student 

should manage to:  • beskriva ytgående gravitationsvågors beteende  • describe the behaviour of 
surface gravity waves  • förklara konceptet grupphastighet hos en våg  

• förklara de viktigaste egenskaperna hos interna vågor i kontinuerligt 
stratifierade fluider, så som i oceaner och i atmosfären  

• explain the concept of group 
velocity of a wave  

• describe the main features of 
internal waves in 
continuously stratified fluids, 
such as in oceans and in the 
atmosphere  

• diskutera icke-linjära beteenden av vattenvågor  
• identifiera the bakomliggande mekanismerna för instabiliteter i 

flöden som är dominerade av termisk konvektion och 
värmeöverföring  

• discuss the non-linear 
behaviour of water waves  • diskutera effekter av centrifugala och Coriolis krafter på instabila 

roterande system  • identify the mechanisms 
behind instabilities in flows 
governed by thermal 
convection and heat 
exchange  

• beskriva instabilitetens natur och mekanism i strömningar med 
skjuvskikt, dvs vakar, jetar, gränsskikt och kanalströmningar  

• diskutera viskositetens inverkan på stabilitet  
• förklara varför den klassiska asymptotiska stabilitetsanalysen endast 

delvis kan beskriva störningstillväxter i skjuvströmningar  
• discuss effects of centrifugal 

and Coriolis forces in 
unstable rotating systems   • describe the instability nature 
and mechanisms in shear 
flows, i.e. wake, jet, 
boundary layer and channel 
flows  

Kursinnehåll 
Studenterna kommer att förvärva kunskap om grundläggande koncept och 
fenomen inom vågrörelser i fluider och inom hydrodynamiska instabiliteter.  
Kursen kommer att hjälpa dig att förstå teorierna om några vanligt 
förekommande strömningsfenomen, så som  

• discuss the influence of 
viscosity on stability  

• explain why classic 
asymptotic stability analysis 
provides only a partial 
description of disturbance 
amplification in shear flows  

• varför ytvågor bakom båtar har en begränsad spridningsvinkel  
• varför en cylindervak oscillerar med en bestämd frekvens oberoende 

av de externa störningarna  
• varför Tsunamis skapas och hur de beter sig då de närmar sig kusten  
• varför de så spektakulära "billow"-moln skapas i atmosfären  Syllabus 

The student will acquire knowledge in 
fundamental concepts and phenomena in 
wave motions in fluids and in 
hydrodynamic instabilities. It will help 

 

Förkunskaper 
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För att läsa denna kurs erfordras att studenterna (inklusive magister 
studenterna) läst en tidigare kurs i strömningsmekanik.  För F rekommenderas 
kursen SG2223, för T kursen SG1217 och för M och P kursen SG1220. 
Obligatoriska kurser inom basprogrammen. För M och P erfordras utöver 
obligatoriska kurser inom basprogrammen kurserna 5B1304 Matematisk 
kompletteringskurs, samt SG1220 

you to understand the theory underlying 
some commonly observed flow 
phenomena, such as  

• why the surface waves 
behind a boat have a limited 
spreading angle  

• why the wake of a cylinder 
beats at a fixed frequency 
independently of the external 
disturbances  

Kursfordringar 
Kombinerad muntlig och skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp)  
Teoretisk inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp)  
Experimentell vindtunnellaboration (LAB1; 1,5 hp) 

• why Tsunamis arise and how 
they behave when 
approaching the shore  

• why the so spectacular 
Billow clouds in the 
atmosphere are formed  

Kurslitteratur 
• Acheson D. J., Elementary Fluid Dynamics, Oxford University Press, 

USA, 1990 (ISBN 0198596790) / Kundu P. K. and Cohen I M., Fluid 
Mechanics, Elsevier Academic Press, USA, 2004 (ISBN 
0121782530) 

Prerequisites 
To follow the course students (including 
master students) are required to have 
taken a course in fluid mechanics.  
Compulsory courses of the main 
programmes at F or T. For F-students 
SG2223, for T-students SG1217 and for 
M- and P-students SG1220 are 
recommended. For M- and P-students 
5B1304 is compulsory. 

• Egna föreläsningsanteckningar samt utdelat kursmaterial  
 

Requirements 
Combined oral and written examination 
(TEN1; 4,5 university credits)  
Theoretical home assignment (INL1; 1,5 
university credits)  
Experimental wind tunnel lab (LAB1; 
1,5 university credits) 

Required Reading 
• Acheson D. J., Elementary 

Fluid Dynamics, Oxford 
University Press, USA, 1990 
(ISBN 0198596790) / Kundu 
P. K. and Cohen I M., Fluid 
Mechanics, Elsevier 
Academic Press, USA, 2004 
(ISBN 0121782530) 

• Your own lecture notes and 
other distributed course 
material  
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SG2222  Mikroströmning  Micro Fluids 
 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 Gustav Amberg, gustava@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7534 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
Fail, pass Föreläsningar    12 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www2.mech.kth.se/~gustava/microfluids Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1222. 

Replaces 5C1222. 

Mål Aim 
The purpose of the course is to introduce 
concepts and methods that are relevant 
for understanding the flow of liquids, 
and its importance for mixing and 
chemical reactions in geometries of 
microscopic dimensions. The emphasis 
is on the microscopic fluid mechanics 
that is relevant for chemical synthesis 
and analysis, as well as for micro 
systems technology. 

The purpose of the course is to introduce concepts and methods that are 
relevant for understanding the flow of liquids, and its importance for mixing 
and chemical reactions in geometries of microscopic dimensions. The 
emphasis is on the microscopic fluid mechanics that is relevant for chemical 
synthesis and analysis, as well as for micro systems technology. 
 

Kursinnehåll 
Examples of processes and applications, chemical synthesis and analysis. Low 
Reynolds number hydrodynamics, reversibility of low Re flow. Chaotic 
mixing, Liapunov exponents, Poincare maps. Surface tension, thermocapillary 
convection, wetting. Electrokinetics. Non-continuum effects. Micro fluidic 
devices. 

Syllabus 
Examples of processes and applications, 
chemical synthesis and analysis. Low 
Reynolds number hydrodynamics, 
reversibility of low Re flow. Chaotic 
mixing, Liapunov exponents, Poincare 
maps. Surface tension, thermocapillary 
convection, wetting. Electrokinetics. 
Non-continuum effects. Micro fluidic 
devices. 

 

Förkunskaper 
Prerequisites are general courses in mathematics, basic physics etc. This 
course should be of interest to graduate and last year students in fluid 
mechanics, chemistry, biotechnology, micro systems technology etc, so 
special care is taken to make the material accessible for students with a quite 
varied background. 

Prerequisites 
Prerequisites are general courses in 
mathematics, basic physics etc. This 
course should be of interest to graduate 
and last year students in fluid 
mechanics, chemistry, biotechnology, 
micro systems technology etc, so special 
care is taken to make the material 
accessible for students with a quite 
varied background. 

Kursfordringar 
Typically one project/seminar per group of two students.  
In addition each project is assigned two 'opponents', that read the same 
material and prepare questions. 
A short oral exam. 

Requirements 
Kurslitteratur Typically one project/seminar per group 

of two students.  
In addition each project is assigned two 
'opponents', that read the same material 
and prepare questions. 
A short oral exam. 

Your own lecture notes, and copies of research papers. The lectures will cover 
scattered parts from the following books: 
Micro Flows, G.E. Karniadakis, A. Beskok, Springer 
Physicochemical Hydrodynamics, R.F. Probstein, Wiley 
The kinematics of Mixing, J.M. Ottino, Cambridge Univ. Press Required Reading 
Elementary Fluid Dynamics, D.J. Acheson, Oxford, University Press Your own lecture notes, and copies of 

research papers. The lectures will cover 
scattered parts from the following 
books: 

 

Micro Flows, G.E. Karniadakis, A. 
Beskok, Springer 
Physicochemical Hydrodynamics, R.F. 
Probstein, Wiley 
The kinematics of Mixing, J.M. Ottino, 
Cambridge Univ. Press 
Elementary Fluid Dynamics, D.J. 
Acheson, Oxford, University Press 
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SG2223  Strömningsmekanik för F  Fluid Mechanics 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Dan Henningsson, 
henning@mech.kth.se 

 9 ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 9004 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
F3, MSY(M4, P4, T4) Föreläsningar    32 h          Rekommenderad för/Recommended for 
English (svenska om möjligt) Lab    3 h          Språk/Language 
http://www2.mech.kth.se/~pschlatt/SG2223 Lektioner    32 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätter 5C1223. 

Replaces 5C1223. 

Mål Aim 
All fluid flows are governed by a single 
set of partial differential equations, the 
Navier-Stokes equations. This includes 
for instance, the aerodynamics of 
bumble bees and aerospace planes, the 
turbulence around vehicles and in the 
atmosphere and the convection in the 
sun and around a human body. The 
course is an in-depth introduction to 
fluid mechanics, with an emphasis of 
understanding fluid phenomena using on 
the Navier-Stokes equations. The 
equations are derived in detail and 
numerous examples of solutions are 
presented. Fluid Mechanics also has 
many important applications in 
engineering, geo- and astro-physics and 
bio-physics, for example, which makes 
this course ideal as a starting point for 
students with a varied interest in 
applications. 

• Studenten skall kunna formulera matematiska modeller av 
strömningsmekaniska fenomen, och göra relevanta approximationer 
av dessa.  

• Studenten skall för enkla fall kunna tillämpa de framtagna 
modellerna och kunna tolka resultatet.  

• Studenten ska skaffa sig en grundläggande förberedelse för att som 
färdig civilingenjör kunna arbeta med strömningsberäkningar för 
tekniska problem. 

 

Kursinnehåll 
Studenten skall kunna  

• Härleda Navier-Stokes ekvationer och förklara innebörden av dess 
termer, inklusive spännings- och deformationshastighetstensorerna.  

• Beskriva övergången från kompressibla till inkompressibla 
ekvationer.  

• Beräkna strömningsfältet för ett antal s.k. exakta lösningar.  
• Härleda vorticitetsekvationen och redogöra för innebörden av dess 

termer.  
Syllabus 
The student should be able to 

• derive the Navier-Stokes 
equations and explain the 
meaning of its terms, 
including the stress and 
deformation rate tensors  

• Kunna använda sig av strömfunktion, hastighetspotential och 
Bernoulli’s ekvation samt lösa enkla potentialströmningsproblem.  

• Kunna redogöra för och härleda gränsskiktsapproximationen av 
Navier-Stokes ekvationer, samt att kunna redogöra för 
likformighetslösningar till dessa.  • describe the method of 

transferring from 
compressible to 
incompressible equations  

• Förstå grundläggande begrepp i linjär vågteori, såsom grupp- och 
fashastighet, och kunna tillämpa dessa på vattenvågor.  

• compute the flow field for a 
number of so called exact 
solutions  

• Kunna beskriva fenomenet avlösning.  
• Härleda Reynoldsmedelvärdesbildade ekvationer och redogöra för 

enkla turbulensfenomen.  • derive the vorticity equation 
and give a physical 
explanation of its terms  

• Kunna föreslå mätmetoder för att mäta hastigheten i ett strömmande 
medium.  

• use the concepts of stream 
function and velocity 
potential, apply the Bernoulli 
equation and solve a number 
of simple potential problems  

 

Förkunskaper 
Inga särskilda förkunskaper erfordras utöver obligatoriska kurser inom 
basprogrammet för F. • discuss the principles of and 

derive the boundary layer 
approximation of the Navier-
Stokes equations, and to give 
self similar solutions of these 
equations  

Kursfordringar 
(TEN1; 6 hp), (INL1; 3 hp)  
Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i 
problemlösning och tillämpning av matematiska metoder.  
Inlämningsuppgift/hemtal. Laboration med datainsamling och efterföljande 

• understand fundamental 
concepts in linear wave 
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databehandling. theory, such as group- and 
phase-velocity, and apply 
these to water waves  Kurslitteratur 

• describe the phenomena of 
separation of streamlines  

Kundu & Cohen, Fluid Mechanics, Academic Press, 2004. 
 • derive the Reynolds average 

equations and understand 
basic turbulence phenomena  

Övrigt 
SG2223 är obligatorisk kurs för de F-studenter som avser att läsa 
fördjupningen inom Mekanik. 

• to be able to suggest methods 
of measuring the velocity in 
a fluid. 

Prerequisites 
No special prerequisites apart from 
mandatory courses within the basic F-
program. 

Requirements 
Homework assignment (INL1; 3 
university credits) 
Exam (TEN1;6 university credits). 

Required Reading 
Kundu & Cohen, Fluid Mechanics, 
Academic Press, 2004. 
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SG2802  Skivor, plattor och FEM  Membranes, Plates and FEM 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Gunnar Tibert, gunnart@mech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. +46 8 790 7961 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    33 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
AP(S4), HK(S4) Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
www2.mech.kth.se/~gunnart/5c1820.html Kurssida/Course Page 

Ersätter 5C1820. (tidigare klassning D) 

Replaces 5C1820. (prior level D) 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives a basic knowledge on 
the mechanics and the numerical 
simulation of membranes and plates. 

Kursen ger grundläggande mekaniska kunskaper om flerdimensionella 
bärverk och deras kraft-, spännings- och töjningstillstånd. 
 

Aim 
Mål The student will learn to analyse and 

evaluate principal stresses, explain and 
use the strut-and-tie method for simple 
membranes, use the finite element 
method for computation of membranes 
and plates and evaluate the results, and 
explain the stabilising function of 
membranes and plates in large buildings. 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna 
• Analysera och utvärdera fleraxliga spännings-töjningstillstånd och 

huvudriktningar. 
• Förklara fackverksanalogin utifrån huvudspänningar samt tillämpa 

denna för enkla skivor. 
• Beskriva för- och nackdelar hos de analytiska och numeriska 

beräkningsmetoderna för skivor och plattor. Syllabus 
Stress and strain relations in 2D and 3D, 
principal stresses and strains, 
constitutive relationships, strut-and-tie 
method, analytical and numerical 
methods for membranes and plates, 
basic elements of the FEM for 
membranes and plates, use of the FE 
software ForcePAD and ANSYS. 

• Tillämpa finita elementmetoden för beräkning av skivor och plattor 
med godtycklig geometri. 

• Redogöra för den stabiliserande funktionen hos skivor och plattor i 
byggnader. 

för att 
• i de senare kurserna i bro- och betongbyggnad kunna dimensionera 

betongkonstruktioner med hjälp av fackverksanalogin. Prerequisites 
i yrkeslivet kunna angripa problem som inte täcks av bygg-normerna samt 
kunna förstå och tillämpa byggnormerna vid praktisk dimensionering. 

Passed courses corresponding to 
DN1214, SG1107, SG1801, SG2803. 

 Follow up 
SG2850 Finite element methods. 
SG2860 Modelling with FEM. Kursinnehåll 

Kursen syftar till att ge nödvändiga kunskaper för analys av skiv- och 
plattkonstruktioner: Requirements 

A written examination (TENA; 3 
university credits), An oral examination 
(TENB; 1,5 university credits), 
Exercises (ÖVNA; 3 university credits) 

• Spännings- och töjningsdefinitioner 
• Huvudspänningar och huvudtöjningar 
• Konstitutiva samband i två och tre dimensioner 

Required Reading • Fackverksanalogin (strut-and-tie method) för skivor 
To be defined at start of course.   

• Plattekvationen  
• Överblick över analytiska och numeriska metoder för skivor och 

plattor 
• Grundbegreppen i finita elementmetoden för skivor och plattor 
• Användning av datorprogrammen ForcePAD och ANSYS för lösning 

av skiv- och plattproblem. 
En utblick över finita elementmetoden för skal och andra konstruktioner. 
 

Förkunskaper 
Genomgångna kurser i analytisk matematik och mekanik, samt 
SG1801, Byggnadsmekanik; SG2803, Numerisk modellering och simulering. 

Påbyggnad 
SG2850, Finita elementmetoder. SG2860, Modellering med FEM. 
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Kursfordringar 
En skriftlig problemtentamen på hela kursen (TENA; 3 hp). En muntlig 
teoritentamen (TENB; 1,5 hp). Godkända övningsuppgifter (ÖVNA; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur anges vid kursstart. Datorprogrammen ForcePAD och ANSYS. 
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SG2803  Numerisk modellering och simulering  Numerical Modelling and 
Simulation 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Anders Eriksson, anderi@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. +46 8 790 7950 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    33 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
AP(S4), HK(S4) Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
www2.mech.kth.se/~anderse/Nms-home.htm Kurssida/Course Page 

Ersätter 5C1830. (tidigare klassning C) 

Replaces 5C1830. (prior level C) 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives a basic knowledge on 
numerical modelling and simulations for 
several classes of problems relevant to 
buildings.  

Kursen ger kunskaper om matematiska formuleringsmetoder och om 
datorverktyg för modellering och simulering av problem inom det tekniska 
samhällsbyggandet.    
 Aim 

The student will learn to understand and 
use element methods, difference 
methods, evolution forms and computer 
software, for structural mechanical beam 
problems and for temperature 
distribution problems.  

Mål 
Studenten ska efter genomgången kurs ha en förståelse för hur numeriska 
metoder, och deras programmerade versioner, kan användas för att lösa många 
tekniska problem inom samhällsbyggandet. I detta ingår att kunna använda 
fysik för att identifiera ett beräkningsproblem, matematik för att formulera de 
metoder som erfordras för problemens lösning, samt att genomföra och tolka 
resultaten av dessa beräkningar för att nå tekniska slutsatser. 

Syllabus 
Fundamental aspects of computer 
algebra and numerical methods for 
chosen problem classes. Numerical and 
symbolic software. Bar and beam 
problems, temperature distribution. 
Time-dependent solutions and evolution. 
Element methods.   

 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• Förklara förutsättningarna för, och genomföra, elementbaserade 
lösningar av strukturmekaniska stång- och balkproblem. 

• Förklara hur dynamiska beteenden hos balkstrukturer kan beskrivas 
och simuleras. Prerequisites 

Passed courses DN1214, SG1107, 
SG1801. • Förklara bakgrunden till, och formulera, simuleringar till en-

dimensionella, stationära och transienta, värmeledningsproblem. 
Follow up • Skapa och använda finita differensuttryck för några relevanta 

problemområden. 
SG2802, Membranes, plates and FEM, 
SG2850 Finite elements. SG2860 
Modelling with FEM. • Formulera  och genomföra simuleringar av allmänna 

evolutionsproblem. Requirements 
• Operativt använda ingående matematiska datorverktyg. A written examination (TENA; 4,5 

university credits). Exercises (ÖVNA; 3 
university credits) 

 

Kursinnehåll Required Reading 
• Matrisalgebra, repetition. Ekvationssystem och egenvärden. To be defined at start of course. 
• Programvarorna Matlab och Mathcad, för numerisk respektive 

symbolisk matematik. 
 

• Differensmetoder: rum- och tidsdimension. 
• Värmeledningsproblem: stationära och transienta. 
• Allmänna evolutionsproblem. 
• Ansatsmetoder och Rayleigh-Ritz’ metodik. 
• Elementmetodik för balkstrukturer: grundidéer, styvhetsbegrepp och 

lösningsmetoder. 
• Praktiska aspekter på elementformuleringar: programformuleringar 

och –verktyg. 
• Dynamik hos balkstrukturer: grundformer, elementformuleringar, 

lösningsmetoder. 
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Förkunskaper 
Genomgångna kurser, motsvarande DN1214, Numeriska metoder; SG1107, 
Mekanik; SG1801, Byggnadsmekanik, gk. 

Påbyggnad 
SG2802, Skivor, plattor och FEM; SG2850 Finita elementmetoder; SG2860 
Modellering med FEM. 

Kursfordringar 
En skriftlig problemtentamen på hela kursen. (TENA; 4,5 hp). Godkända 
övningsuppgifter (ÖVNA; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Kompendiematerial för kursen; presenteras vid kursstart. 
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SG2850  Finita elementmetoder  Finite Element Methods 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Anders Eriksson, anderi@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. +46 8 790 7950 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    33 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4) Workshop    33 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
Svenska / Swedish Språk/Language 
www2.mech.kth.se/~anderse/FEM-home.htm Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1850. 

Replaces 5C1850. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives knowledge on the F.E. 
method for use within the fields of 
structural mechanics. 

Kursen ger kunskaper i FEM för beräkning av problem inom främst 
strukturmekanik. 
 

Aim 
Mål To give knowledge on the F.E.-method 

for use within the field of structural 
mechanics and other areas. Studenten ska efter kursen ha en grundläggande förståelse för hur finita 

elementmetoder kan användas för ingenjörens beräkningsproblem. I detta 
ingår förståelse för den grundläggande matematik som ligger bakom 
framtagna element, den mekanik som styr hur elementen samverkar i en 
struktur, och de numeriska grundmetoder som erfordras för att problemet ska 
kunna lösas. 

Syllabus 
• The stiffness method 
• Mathematical principles and 

methods 
• Element formulations 

 • Simple elements 
• Isoparametry Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
• Structural mechanical 

problems • Förklara hur en problemdefinition samverkar med beräknade 
kvantiteter, definierande variabler och introducerade frihetsgrader i 
några utvalda problemklasser. 

• Constraints 
• Plate bending 

• Formulera den interna interpolationen för några olika element, 
baserad på de frihetsgrader som valts för elementet, med hänsyn 
tagen till frihetsgradernas koppling och de kontinuitetskrav som 
råder. 

• Programs 

Prerequisites 
Passed courses concerned with 
analytical and numerical mathematics, 
programming, classical, structural and 
solid mechanics. • Formulera slutsatser om studerade elementtypers egenskaper i ett 

modelleringssammanhang. 
Follow up • Formulera slutsatser om hur olika problemklasser kan analyseras med 

samma grundelement. 
SG2860 FEM Modelling. 

Requirements • Skapa en enkel programstruktur för användning av en vald 
elementtyp i en vald klass av simuleringar. An oral examination (TENA; 1,5 

university credits) and approved 
exercises (ÖVNA; 6 university credits). • Operativt använda vissa programhjälpmedel för finita 

elementsimuleringar. Required Reading 
  Cook, Malkus & Plesha, Concepts and 

Applications of the finite element 
method, 4th Ed., Wiley, New York, 
2001. 

 

Kursinnehåll 
 • Förskjutningsmetodik; Allmänt, Stångsystem, Styvhetsmatris, 

Upplag och laster. 
• Matematiska principer: Stationaritet, Approximation, Diskretisering, 

Interpolation. 
• Elementformuleringar. 
• Enkla element: Trianglar och tetrahedrar, Linjära och kvadratiska 

ansatser. 
• Isoparametri: Koordinationstransformationer, Numerisk integration, 

Programform, 2D- och 3D-element. 
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• Strukturmekaniska system: Kondensering, Naturliga variabler, 
Symmetrier, Oändliga element. 

• Villkor: Transformationer, Lagrange och ”penalty”-formulering. 
• Plattböjning: Teori, Element, Upplag och laster. 
• Programanvändning. 

 

Förkunskaper 
Genomgångna kurser i analytisk och numerisk matematik, programmering, 
mekanik, hållfasthetslära och strukturmekanik. 

Påbyggnad 
SG2860 Modellering i FEM. 

Kursfordringar 
För betyget godkänd krävs en godkänd muntlig tentamen (TENA; 1,5 hp) 
samt godkända övningsuppgifter (ÖVNA; 6 hp). 

Kurslitteratur 
Cook, Malkus & Plesha, Concepts and Applications of the finite element 
method, 4th Ed., Wiley, New York, 2001. 
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SG2860  Modellering i FEM  FEM Modelling 
 

8 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 8 Anders Eriksson, anderi@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. +46 8 790 7950 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    33 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEK(M4, P4, T4) Workshop    33 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
M4, T4, TTEMM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
www2.mech.kth.se/~anderse/Mod-home.htm Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 5C1860. 

Replaces 5C1860. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives knowledge about 
practical modelling aspects in FEM 
analyses  

Kursen ger kunskaper om praktisk modellering med finita element.  
 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda FEM programmet 
ANSYS för att modellera och analysera ett realistiskt problem.  

Students will learn practical modelling 
aspects necessary in realistic FEM 
analyses. Another goal is to provide 
students with skills in using the 
commercial FEM package ANSYS.  

 

Kursinnehåll   
De följande modelleringsaspekterna i FEM analys presenteras 

Syllabus  The following modelling aspects in 
finite element modelling are discussed :  • geometriska och material aspekter 

• rand- och upplagsvillkor • geometrical and material 
aspects • val av element 

• boundary conditions  • statiska och dynamiska analyser • choice of the elements 
• icke-linjära analyser • static and dynamic analyses 

Flera praktiska fall presenteras. • non-linear aspects 
Several practical cases are presented. En omfattande projektuppgift som består av modelleringen av ett realistiskt 

problem ska göras  A large-scale project, consisting of the 
modelling of a realistic problem, should 
be treated.   

Förkunskaper Prerequisites 
The course supposes previous 
knowledge in basic finite element 
theory. 

Studenterna måste ha grundkunskaper i FEM teori. 

Kursfordringar 
Projektuppgift  (PRO1, 5 hp).  
Övningsuppgifter (ÖVN1, 3 hp). 

Requirements 
Project (PRO1, 5 university credits).  
Exercises (ÖVN1, 3 university credits). 

Kurslitteratur 
Required Reading Eget undervisningsmaterial. Lecture notes. 
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SG2870  Icke  linjära finita elementmetoder  Non - Linear Finite Element 
Methods 

 

Poäng/KTH Credits 7 Kursansvarig/Coordinator 
Jean-Marc Battini, jean-
marc.battini@mech.kth.se 
Tel. +46 8 790 8035 
Kursuppläggning/Time   Period  2 
Föreläsningar    30 h          
 

ECTS-poäng/ECTS Credits  7 
Kursnivå/Level D 
Betygsskala/Grading, KTH A-F 
ECTS-betygsskala/Grading, ECTS A-F 
Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 
for 

MEK(T4) 

Valfri för/Elective for TTEMM1 
Språk/Language Engelska / English 
Kurssida/Course Page www2.mech.kth.se/~jean/nonlinearfem.html 
 

Kortbeskrivning 
The course gives knowledge in non-linear finite element methods. Both 
geometrical and material non-linearities are studied. 
 

Mål 
After the course, students should be able to 
 

• derive basic non-linear 2D bars, 2D beams and plane elements using 
the total and updated lagrangian formulations. 

• implement von Mises plasticity in one and two dimensions for beam 
and plane elements. 

• implement displacements and arc-length path following procedures  
• use the commercial fem package ANSYS to analyse non-linear 

problems 
 

Kursinnehåll 
• Geometrical non-linear 2D bars, 2D beams and plane elements 
• Different strains and stresses 
• Total and updated lagrangian formulations. 
• von Mises plasticity in one and two dimensions for beam and plane 

elements 
• Incremental solutions and convergence criteria 
• Path following procedures 
• Linearised and non-linear stability analyses 

 

Förkunskaper 
The course supposes previous knowledge in finite element theory. 

Kursfordringar 
Oral examination (TEN1, 4 university credits).  
Exercises (ÖVN1, 3 university credits) 

Kurslitteratur 
Lecture notes. 
 

Abstract 
The course gives knowledge in non-
linear finite element methods. Both 
geometrical and material non-linearities 
are studied. 

Aim 
After the course, students should be able 
to 
 

• derive basic non-linear 2D 
bars, 2D beams and plane 
elements using the total and 
updated lagrangian 
formulations. 

• implement von Mises 
plasticity in one and two 
dimensions for beam and 
plane elements. 

• implement displacements and 
arc-length path following 
procedures  

• use the commercial fem 
package ANSYS to analyse 
non-linear problems 

Syllabus 
• Geometrical non-linear 2D 

bars, 2D beams and plane 
elements 

• Different strains and stresses 
• Total and updated lagrangian 

formulations. 
• von Mises plasticity in one 

and two dimensions for beam 
and plane elements 

• Incremental solutions and 
convergence criteria 

• Path following procedures 
• Linearised and non-linear 

stability analyses 

Prerequisites 
The course supposes previous 
knowledge in finite element theory. 

Requirements 
Oral examination (TEN1, 4 university 
credits).  
Exercises (ÖVN1, 3 university credits) 

Required Reading 
Lecture notes. 
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6H3093  Examensarbete inom datateknik och 
programutveckling 

Degree Project in Computer 
Technology and Software Engin. 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Haninge  15 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Reine Bergström, 
reine.bergstrom@sth.kth.se 

Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass Tel. 08-790 4852 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  
  Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. • Working methods suitable in 

engineering science   
• Documentation of the project 

work  Kursinnehåll 
Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• Oral presentation of the 
project work 

Syllabus 
The project must focus on some problem 
area within the specialization. 

Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 
projektets kunskapsområde. The project work is to be documented in 

a technical report. Independent analysis 
and conclusions are important parts of 
the report. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

Two collaborating students normally do 
the work for a company. Förkunskaper 
A study of literature is often part of the 
project work in order to present current 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). Prerequisites 

The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
the studies. The student should have 80 
credit from courses in the program and 
should have passed the courses relevant 
for the project. 

Requirements 
Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). 
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6H3094  Examensarbete inom elektronik och 
datorsystem 

Degree Project in Electronics and 
Computer Systems 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. • Working methods suitable in 

engineering science  
• Documentation of the project 

work Kursinnehåll 
Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• Oral presentation of the 
project work 

Syllabus 
The project must focus on some problem 
area within the specialization. 

Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 
projektets kunskapsområde. The project work is to be documented in 

a technical report. Independent analysis 
and conclusions are important parts of 
the report. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

Two collaborating students normally do 
the work for a company. Förkunskaper 
A study of literature is often part of the 
project work in order to present current 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). Prerequisites 

The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
the studies. The student should have 80 
credit from courses in the program and 
should have passed the courses relevant 
for the project. 

Requirements 
Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). 

Registration 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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6H3096  Examensarbete inom datornätverk och 
kommunikation 

Degree Project in Computer 
Networks and Communication 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Bo Åberg, bo.aberg@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 9771 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. • Working methods suitable in 

engineering science  
• Documentation of the project 

work Kursinnehåll 
Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• Oral presentation of the 
project work 

Syllabus 
The project must focus on some problem 
area within the specialization. 

Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 
projektets kunskapsområde. The project work is to be documented in 

a technical report. Independent analysis 
and conclusions are important parts of 
the report. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

Two collaborating students normally do 
the work for a company. Förkunskaper 
A study of literature is often part of the 
project work in order to present current 
knowledge in the problem domain fir the 
project. 

Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). Prerequisites 

The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
the studies. The student should have 80 
credit from courses in the program and 
should have passed the courses relevant 
for the projact. 

Requirements 
Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 20 cr.). 

Registration 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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6H3290  Examensarbete inom produktion  Degree Project in Construction 
Management 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Haninge  15 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Sture Holmberg, 
sture.holmberg@sth.kth.se 

Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass Tel. +46 8 790 9775 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

För dem som väljer examensarbete utan graderat betyg. 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. • Working methods suitable in 

engineering science   
• Documentation of the project 

work  Kursinnehåll 
Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• Oral presentation of the 
project work 

Syllabus 
The project must focus on some problem 
area within the specialization. 

Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 
projektets kunskapsområde. The project work is to be documented in 

a technical report. Independent analysis 
and conclusions are important parts of 
the report. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

Two collaborating students normally do 
the work for a company. Förkunskaper 
A study of literature is often part of the 
project work in order to present current 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (XUPP, 10p) Prerequisites 

The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
the studies. The student should have 80 
credit from courses in the program and 
should have passed the courses relevant 
for the project. 

Requirements 
Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). 
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6H3291  Examensarbete inom projektering  Degree Project in Building Design 
 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Sture Holmberg, 

sture.holmberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass Tel. +46 8 790 9775 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

För dem som väljer examensarbete utan graderat betyg. 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. • Working methods suitable in 

engineering science   
• Documentation of the project 

work  Kursinnehåll 
Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• Oral presentation of the 
project work 

Syllabus 
The project must focus on some problem 
area within the specialization. 

Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 
projektets kunskapsområde. The project work is to be documented in 

a technical report. Independent analysis 
and conclusions are important parts of 
the report. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

Two collaborating students normally do 
the work for a company. Förkunskaper 
A study of literature is often part of the 
project work in order to present current 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (XUPP, 10p) Prerequisites 

The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
the studies. The student should have 80 
credit from courses in the program and 
should have passed the courses relevant 
for the project. 

Requirements 
Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). 
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6H3292  Examensarbete inom byggteknik och design  Degree Project in Constructional 
Engineering and Design 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Sture Holmberg, 

sture.holmberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass Tel. +46 8 790 9775 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

För dem som väljer examensarbete utan graderat betyg. 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. • Working methods suitable in 

engineering science   
• Documentation of the project 

work  Kursinnehåll 
Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• Oral presentation of the 
project work 

Syllabus 
The project must focus on some problem 
area within the specialization. 

Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 
projektets kunskapsområde. The project work is to be documented in 

a technical report. Independent analysis 
and conclusions are important parts of 
the report. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

Two collaborating students normally do 
the work for a company. Förkunskaper 
A study of literature is often part of the 
project work in order to present current 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). Prerequisites 

The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
the studies. The student should have 80 
credit from courses in the program and 
should have passed the courses relevant 
for the project. 

Requirements 
Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). 
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6H3293  Examensarbete inom byggteknik och design 
med ekonomi 

Degree Proj in Constructional 
Engineering&DesignwithBus.Ec 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

För dem som går kombinationsutbildningen Teknik och ekonomi 

För dem som väljer examensarbete utan graderat betyg. 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

The goal of the Degree Project is to practice the skills acquired in the 
program: 

• Working methods suitable in engineering science  • Working methods suitable in 
engineering science  • Documentation of the project work  

• Documentation of the project 
work  • Oral presentation of the project work 

 • Oral presentation of the 
project work 
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6H3399  Examensarbete  Degree Project 
 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
C  Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TDNKM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

The goal of the Degree Project is to practice the skills acquired in the 
program: 

• Working methods suitable in engineering science  • Working methods suitable in 
engineering science  • Documentation of the project work  

• Documentation of the project 
work  • Oral presentation of the project work 

 • Oral presentation of the 
project work 
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6H3700  Examensarbete inom datornätverk  Master's Project in Computer 
Networks 

 

20 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Bengt Källbäck, bengt@syd.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. + 46 8 790 98 07, + 46 702 56 86 

89 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TDNVM2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The degree project shall train the student 
to apply the knowledge acquired during 
the education. A scientific and 
engineering approach to the work is 
emphasized, particularly concerning 
work methods and project management. 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. 
 

Kursinnehåll Syllabus Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. • The degree project shall be 
performed within the 
technical scope of the 
education.  

Ett självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag. Normalt 
skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom projektets 
kunskapsområde. Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs 
vid självständiga slutsatser och analyser. • A project shall be 

implemented independently, 
normally at an enterprise.   

• A literature study showing 
current knowledge in the 
project area shall normally be 
part of the work.  

Förkunskaper 
Minst 30 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

• A considerable own 
contribution of high quality 
and with a considerable 
technical depth shall be a 
part of the degree work.  

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 20p) 

• The work is documented in a 
technical report where 
independent conclusions and 
analyses are emphasized. 

Prerequisites 
At least 30 credit points (45 ECTS 
points) within the program and approved 
courses within the application area of 
the degree project. 

Requirements 
Approved written and oral presentation 
(XUPP; 20p), grades failed, passed 

Required Reading 
Contact the department for further 
information  
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6L3099  Examensarbete inom medicinsk teknik  Degree Project in Medical 
Technology 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 4862 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMEL3  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Termin 6 för dem som började VT05 

Kommer att få nytt kursnummer fr o m läsåret 07/08 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet avser att ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen: 

• Ett ingenjörsmässigt arbetssätt • Working methods suitable in 
engineering science • Dokumentation av arbetet 

• Documentation of the project 
work • Muntlig presentation av arbetet 

 • Oral presentation of the 
project work Kursinnehåll 

Syllabus Projektet skall utföras inom inriktningens teknikområde. 
The project must concern some problem 
area within the specialization. Projektet skall dokumenteras i en teknisk rapport där vikt läggs vid 

självständiga slutsatser och analyser. The project work is documented in a 
technical report. Independent analysis 
and conclusions are valued. 

Projektet genomförs normalt av två teknologer i samarbete, vid ett företag. 
Ofta ingår en litteraturstudie i projektet för att visa aktuell kunskap inom 
projektets problemområde. Two collaborating students normally do 

the work for a company. 
 A study of literature is often a part of the 

project work in order to present current 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

Förkunskaper 
Examensarbetet utförs normalt under den sista terminen av studierna. 
Studenten skall ha erhållit minst 80 poäng inom programmet och fått godkänt 
inom examensarbetets tillämpningsområde. 

Prerequisites 
The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
the studies. The student has 80 points in 
courses in the program and has passed 
the courses relevant for the project. 

Kursfordringar 
Godkänt skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

Anmälan 
Requirements 

 Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 

Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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6S3090  Examensarbete inom datateknik, nätverk och 
säkerhet 

Degree Project in Computer 
Technology, Networks and 
Security 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Erik Starbäck, est@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 9457 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen: 

• Ett ingenjörsmässigt arbetssätt • Working methods suitable in 
engineering science • Dokumentation av arbetet 

• Documentation of the project 
work • Muntlig presentation av arbetet 

 • Oral presentation of the 
project work Kursinnehåll 

Syllabus Projektet skall utföras inom inriktningens teknikområde. 
The project must concern some problem 
area within the specialization. Projektet skall dokumenteras i en teknisk rapport där vikt läggs vid 

självständiga slutsatser och analyser. The project work is documented in a 
technical report. Independent analysis 
and conclusions are valued. 

Projektet genomförs normalt av två teknologer i samarbete vid ett företag. 
Ofta ingår en litteraturstudie i projektet för att visa aktuell kunskap inom 
projektets problemområde. The work is normally done for a 

company by two collaborating students. 
 A study of literature is often a part of the 

project work in order to present actual 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

Förkunskaper 
Examensarbetet utförs normalt under den sista terminen av studierna. 
Studenten skall ha erhållit minst 80 poäng inom programmet och fått godkänt 
inom examensarbetets tillämpningsområde. 

Prerequisites 
The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
studies. 
The student has 80 credits in courses in 
the program and has passed the courses 
relevant for the project. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

Anmälan 

 Requirements 
Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). 

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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6S3091  Examensarbete inom datateknik och 
realtidsprogrammering 

Degree Project in Computer 
Technology and Real Time 
Programming 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Harry Aalto, hao@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 94 62 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice skills acquired in the program: Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 

under utbildningen: • Working methods suitable in 
engineering science • Ett ingenjörsmässigt arbetssätt 

• Documentation of the project 
work 

• Dokumentation av arbetet 
• Muntlig presentation av arbetet • Oral presentation of the 

project work  

Kursinnehåll Syllabus 
The project must concern some problem 
area within the specialization. 

Projektet skall utföras inom inriktningens teknikområde. 
Projektet skall dokumenteras i en teknisk rapport där vikt läggs vid 
självständiga slutsatser och analyser. 

The project work is documented in a 
technical report. Independent analyses 
and conslusions are valued. Projektet genomförs normalt av två teknologer i samarbete vid ett företag. 
The work is normally done for a 
company by two collaborating students. 

Ofta ingår en litteraturstudie i projektet för att visa aktuell kunskap inom 
projektets problemområde. A study of literature is often a part of the 

project work in order to present actual 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

 

Förkunskaper 
Examensarbetet utförs normalt under den sista terminen av studierna. 
Studenten skall ha erhållit minst 80 poäng inom programmet och fått godkänt 
inom examensarbetet tillämpningsområde. 

Prerequisites 
The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
studies. 
The student has 80 credits in courses in 
the program and has passed the courses 
relevant for the project. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

Anmälan 
Requirements 

 Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.)- Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 

Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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6S3092  Examensarbete inom datateknik och 
programutveckling 

Degree Project in Computer 
Technology and Software 
Development 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Harry Aalto, hao@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 94 62 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice the skills acquired in the 
program: 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen: 

• Ett ingenjörsmässigt arbetssätt • Working methods suitable in 
engineering science • Dokumentation av arbetet 

• Documentation of the project 
work • Muntlig presentation av arbetet 

 • Oral presentation of the 
project work Kursinnehåll 

Syllabus Projektet skall utföras inom inriktningens teknikområde. 
The project must concern some problem 
area within the specialization. Projektet skall dokumenteras i en teknisk rapport där vikt läggs vid 

självständiga slutsatser och analyser. The project work is documented in a 
technical report. Independent analysis 
and conclusions are valued. 

Projektet genomförs normalt av två teknologer i samarbete vid ett företag. 
Ofta ingår en litteraturstudie i projektet för att visa aktuell kunskap inom 
projektets problemområde. The work is normally done for a 

company by two collaborating students. 
 A study of literature is often a part of the 

project work in order to present actual 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

Förkunskaper 
Examensarbetet utförs normalt under den sista terminen av studierna. 
Studenten skall ha erhållit minst 80 poäng inom programmet och fått godkänt 
inom examensarbetets tillämpningsområde. 

Prerequisites 
The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
studier. 
The student has 80 credits in courses in 
the program and has passed the courses 
relevant for the project. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

Anmälan 

 Requirements 
Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). 

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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6S3093  Examensarbete inom datateknik och 
grafikprogrammering 

Degree Project in Computer 
Technology and Graphic 
Programming 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Harry Aalto, hao@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 94 62 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the Degree Project is to 
practice skills acquired in the program: Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 

under utbildningen: • Working methods suitable in 
engineering science • Ett ingenjörsmässigt arbetssätt 

• Documentation of the project 
work 

• Dokumentation av arbetet 
• Mintlig presentation av arbetet • Oral presentation of the 

project work  

Kursinnehåll Syllabus 
The project must concern some problem 
area within the specialization. 

Projektet skall genomföras inom inriktningens teknikområde. 
Projektet skall dokumenteras i en teknisk rapport där vikt läggs vid 
självständiga slutsatser och analyser. 

The project work is documented in a 
technical report. Independent analysis 
and conclusions are valued. Projektet genomförs normalt av två teknologer i samarbete vid ett företag. 
The work is normally done for a 
company by two collaborating students. 

Ofta ingår en litteraturstudie i projektet för att visa aktuell kunskap inom 
projektets problemområde. A study of literature is often a part of the 

project work in order to present actual 
knowledge in the problem domain for 
the project. 

 

Förkunskaper 
Examensarbetet utförs normalt under den sista terminen av studierna. 
Studenten skall ha erhållit minst 80 poäng inom programmet och fått godkänt 
inom examensarbetets tillämpningsområde. 

Prerequisites 
The Degree Project is normally 
performed during the final semester of 
studies. 
The student has 80 credits in courses in 
the program and has passed the courses 
relevant for the project. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

Anmälan 
Requirements 

 Passed written report and oral 
presentation (XUPP; 10 cr.). Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 

Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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6S3094  Examensarbete inom elektronik och 
datorsystem 

Degree Project in Electronics and 
Computer Systems 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Examensarbetet skall ge träning i att 
tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid 
ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta 
arbetsmetoder och projektstyrning. 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. 
 

Kursinnehåll  
Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 
Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 
projektets kunskapsområde. 
Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

Förkunskaper 
Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 
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6S3095  Examensarbete inom mekatronik och robotik  Degree Project in Mechatronics 
and Robotics 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Examensarbetet skall ge träning i att 
tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid 
ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta 
arbetsmetoder och projektstyrning. 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. 
 

Kursinnehåll  
Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 
Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 
projektets kunskapsområde. 
Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

Förkunskaper 
Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 
 

77 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

6S3490  Examensarbete inom innovation och design  Degree Project in Innovation and 
Design 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 9431 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass Södertälje ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Ola Narbrink, onk@sth.kth.se Språk/Language 
 Tel. 08-790 9443 Kurssida/Course Page 

Kursuppläggning/Time   Period  
 

 

Mål Aim 
The degree project shall train the student 
to apply the knowledge acquired during 
the education. A scientific and 
engineering approach to the work is 
emphasized, particularly concerning 
work methods and project management. 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. 
 

Kursinnehåll Syllabus Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• The degree project shall be 
performed within the 
technical scope of the 
education.  Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 

projektets kunskapsområde. • A project shall be 
implemented independently, 
normally at an enterprise and 
in cooperation with another 
student.  

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

• A literature study showing 
current knowledge in the 
project area shall normally be 
part of the work.  

Förkunskaper 
Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. • A considerable own 

contribution of high quality 
and with a considerable 
technical depth shall be part 
of the degree work.  

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

• The work is documented in a 
technical report where 
independent conclusions and 
analyses are emphasized. 

Prerequisites 
At least 80 credit points (120 ECTS 
points) within the program and approved 
courses within the application area of 
the degree project. 

Requirements 
Approved written and oral presentation 
(XUPP, 10 cr.) 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
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6S3491  Examensarbete inom industriell ekonomi och 
produktion 

Degree Project in Ind. Business 
Adm. and Manufacturing 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Claes Hansson, chn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 9442 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The degree project shall train the student 
to apply the knowledge acquired during 
the education. A scientific and 
engineering approach to the work is 
emphasized, particularly concerning 
work methods and project management. 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. 
 

Kursinnehåll Syllabus Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• The degree project shall be 
performed within the 
technical scope of the 
education. Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 

projektets kunskapsområde. • A project shall be 
implemented independently, 
normally at an enterprise and 
in cooperation with another 
student. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

• A literature study showing 
current knowledge in the 
project area shall normally be 
part of the work. 

Förkunskaper 
Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. • A considerable own 

contribution of high quality 
and with a considerable 
technical depth shall be part 
of the degree work. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

• The work is documented in a 
technical report where 
independent conclusions and 
analyses are emphasized. 

Prerequisites 
At least 80 credit points (120 ECTS 
points) within the program and approved 
courses within the application area of 
the degree project. 

Requirements 
Approved written and oral presentation 
(XUPP, 10 cr.) 

Required Reading 
Contact the department for further 
information. 

Registration 
Exam: According to the general routines 
in the department. 
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6S3492  Examensarbete inom maskinteknik  Degree Project in Mechanical 
Engineering 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 9431 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The degree project shall train the student 
to apply the knowledge acquired during 
the education. A scientific and 
engineering approach to the work is 
emphasized, particularly concerning 
work methods and project management. 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. 
 

Kursinnehåll Syllabus Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• The degree project shall be 
performed within the 
technical scope of the 
education.  Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 

projektets kunskapsområde. • A project shall be 
implemented independently, 
normally at an enterprise and 
in cooperation with another 
student.  

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

• A literature study showing 
current knowledge in the 
project area shall normally be 
part of the work.  

Förkunskaper 
Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. • A considerable own 

contribution of high quality 
and with a considerable 
technical depth shall be part 
of the degree work.  

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

• The work is documented in a 
technical report where 
independent conclusions and 
analyses are emphasized. 

Prerequisites 
At least 80 credit points (120 ECTS 
points) within the program and approved 
courses within the application area of 
the degree project. 

Requirements 
Approved written and oral presentation 
(XUPP, 10 cr.) 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information 
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6S3493  Examensarbete inom logistik, ekonomi och 
produktion 

Degree Project in Logistics, 
Business Administration and 
Manufacturing 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Claes Hansson, chn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
U, G Tel. 08-790 9442 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The degree project shall train the student 
to apply the knowledge acquired during 
the education. A scientific and 
engineering approach to the work is 
emphasized, particularly concerning 
work methods and project management. 

Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt 
arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. 
 

Kursinnehåll Syllabus Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett 
självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag och i samarbete 
mellan två teknologer. 

• The degree project shall be 
performed within the 
technical scope of the 
education. Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom 

projektets kunskapsområde. • A project shall be 
implemented independently, 
normally at an enterprise and 
in cooperation with another 
student. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga 
slutsatser och analyser. 
 

• A literature study showing 
current knowledge in the area 
shall normally be part of the 
work. 

Förkunskaper 
Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom 
examensarbetets tillämpningsområde. • A considerable own 

contribution of high quality 
and with a considerable 
technical depth shall be part 
of the degree work. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p). 

• The work is documented in a 
technical report where 
independent conclusions and 
analyses are emphasized. 

Prerequisites 
At least 80 credit points (120 ECTS 
points) within the program and approved 
courses within the application area of 
the degree project. 

Requirements 
Approved written and oral presentation 
(XUPP; 10p). 

Required Reading 
Contact the department for further 
information. 

Registration 
Exam: According to the general routines 
in the department. 
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6S3798  Examensarbete inom projektledning och 
verksamhetsutveckling 

Degree Project in Project 
Management and Operational 
Development 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  
  Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The degree project shall train the student 
to apply the knowledge acquired during 
the education. A scientific and 
engineering approach to the work is 
emphasized, particularly concerning 
work methods and project management. 

The degree project shall train the student to apply the knowledge acquired 
during the education. A scientific and engineering approach to the work is 
emphasized, particularly concerning work methods and project management. 
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6S3799  Examensarbete inom tillämpad logistik  Degree Project in Applied 
Logistics 

 

10 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lars Arvidsson, 

lars.arvidsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass Tel. 070 7553993 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
  Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
In this report the student shall show that 
he/she can use the knowledge from the 
theoretical courses in this programme 
when solving a larger logistic task. The 
master thesis shall be executed as an 
independent project and solved in a 
professional and scientific way. 

I examensarbetet skall den studerande visa att han/hon kan tillämpa de 
teoretiska kunskaper som förvärvats under utbildningen genom att lösa en 
större logistikuppgift. Examensarbetet skall genomföras som ett självständigt 
projekt  och metodmässigt lösas på ett professionellt och vetenskapligt sätt. 
 

Kursinnehåll Syllabus 
Examensarbetet startar med ett obligatoriskt seminarium i början av 
vårterminen. 

The work with the master thesis starts 
with a compulsory seminar which 
includes theory about how to write a 
scientific report. The logistic task that 
should be solved can be taken from 
different areas but should focus rather 
on a deep than a broad problem. If the 
student is working the task can be a part 
of his job or be taken from the company. 
Every project shall be executed by two 
students together and documented in a 
written report which will be judged from 
different criteria such as content, 
structure, language and shape. 

Examensarbetet skall utföras inom utbildningens område, logistik. Uppgiften 
kan hämtas från hela logistikområdet men bör hellre fokusera på djup än 
bredd. Om den studerande är yrkesverksam kan uppgiften med fördel hämtas 
från dennes arbetsplats. Skolan rekommenderar att arbetet genomförs av två 
studerande tillsammans. Arbetet skall dokumenteras i en skriftlig rapport, där 
vikt ska läggas vid såväl innehåll och struktur som språk och utformning. 
Under examensarbetet har den studerande handledning från skolan. 
Examensarbetet är alltid förlagt till vårterminen. Denna styrning av när 
examensarbetet skall genomföras är betingad av när skolan har 
handledarresurser till förfogande.   
 During the work that always shall start 

in the spring the student will get support 
from the school. Förkunskaper 

Minst 20 poäng avklarade inom programmet inkluderande kurs 6S3701 
Logistikprocessen och 6S3707 Logistik, fortsättningskurs då dessa kurser 
ligger inom examensarbetets tillämpningsområde. 

Prerequisites 
At least 20 credits shall be passed within 
the program including The logistic 
process (6S3701) and Logistics, 
continuation (6S3707) because these 
courses are basic for the program. 

Kursfordringar 
Rapporten ska redovisas vid ett avslutande seminarium där opposition också 
skall ges. Requirements 

The final report shall be presented at a 
seminar where two other students shall 
act as opponents. 

Anmälan 

 
Till kurs: Anmälan görs direkt till examinator, som kontrollerar förkunskaper 
och godkänner uppgiften för examensarbetet. 
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HE1000  Ellära och elektronik I  Electronics I 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Piotr Kolodziejski, 

piotr.kolodziejski@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9745 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3002 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att: Kursens övergripande mål är att: 

• Ge kunskaper om passiva 
komponenter och egenskaper 
hos elektriska nät 

• Ge kunskaper om passiva komponenter och egenskaper hos 
elektriska nät 

• Ge kunskaper om egenskaper 
för dioder, transistorer och 
operationsförstärkare 

• Ge kunskaper om egenskaper för dioder, transistorer och 
operationsförstärkare 

• Ge den studerande kunskaper för att kunna genomföra 
överslagsberäkningar på och simulera nät med berörda komponenter 

• Ge den studerande kunskaper 
för att kunna genomföra 
överslagsberäkningar på och 
simulera nät med berörda 
komponenter 

• Ge grundläggande kunskaper i att mäta på elektriska kretsar 
Det betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: 

• Kunna tillämpa de grundläggande elektriska och magnetiska 
begreppen 

• Ge grundläggande kunskaper 
i att mäta på elektriska 
kretsar • Kunna använda sig av de vanligaste passiva och aktiva 

komponenterna i en konstruktionslösning Det betyder att kursdeltagaren efter 
genomgången kurs skall: 

• Kunna analysera mindre nät • Kunna tillämpa de 
grundläggande elektriska och 
magnetiska begreppen 

• Kunna mäta på och simulera elektriska kretsar 
 

• Kunna använda sig av de 
vanligaste passiva och aktiva 
komponenterna i en 
konstruktionslösning 

Kursinnehåll 
• Laddning, spänning, ström, effekt och energi, elektriska och 

magnetiska fält • Kunna analysera mindre nät 
• Komponentkännedom (r, l, c) och ideala transformatorn • Kunna mäta på och simulera 

elektriska kretsar • Behandling av växelström med hjälp av komplexa tal  
• Olika typer av dioder och transistorer samt deras tillämpningar 
• Operationsförstärkare, några av deras grundkopplingar 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i matematik (algebra, matriser, ekvationssystem, 
differentialekvationer och komplexa tal) 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1; 4,5 hp), betygsskala A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskala P/F. 
Slutbetyg, betygsskala A-F. 

Kurslitteratur 
Boylestad: Introductory Circuit Analysis 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HE1001  Telekommunikation  Telecommunication 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Per Wallander, 

per.wallander@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4844 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3004 

Mål Aim 
Studenten skall: Studenten skall: 

• Beräkna amplitudspektrum 
för en tidsfunktion, skissera 
signalens amplitudspektrum 
när signalen passerar ett filter 
samt beskriva vilka krav som 
ställs på fasvridningen i ett 
filter för att signalens 
kurvform inte skall ändras. 

• Beräkna amplitudspektrum för en tidsfunktion, skissera signalens 
amplitudspektrum när signalen passerar ett filter samt beskriva vilka 
krav som ställs på fasvridningen i ett filter för att signalens kurvform 
inte skall ändras. 

• Beräkna/omvandla mellan brusfaktor nf och teq, beräkna bruseffekt 
uttryckt i w eller dbw eller mw eller dbm, beräkna totala brusfaktorn 
för seriekopplade förstärkare samt beräkna signal/brusförhållandet 
s/n och uttrycka detta i db. 

• Beräkna/omvandla mellan 
brusfaktor nf och teq, 
beräkna bruseffekt uttryckt i 
w eller dbw eller mw eller 
dbm, beräkna totala 
brusfaktorn för seriekopplade 
förstärkare samt beräkna 
signal/brusförhållandet s/n 
och uttrycka detta i db. 

• När bärvågen moduleras med en enda sinuston: producera 
matematiska uttryck för am, dsb och ssb, producera 
amplitudspektrum samt beräkna totala bandbredden, beskriva 
funktionen hos envelopdetektorn och koherenta detektorn. 

• Producera ett blockschema för superheterodynmottagaren samt 
beräkna lokaloscillatorfrekvens och spegelfrekvens för enkel- och 
dubbelsuperheterodynmottagare. 

• När bärvågen moduleras med 
en enda sinuston: producera 
matematiska uttryck för am, 
dsb och ssb, producera 
amplitudspektrum samt 
beräkna totala bandbredden, 
beskriva funktionen hos 
envelopdetektorn och 
koherenta detektorn. 

• Vid frekvensmodulering förklara vad som menas med signalens 
deviation, beräkna modulationsindex, beräkna bandbredden enligt 
Carsons regel, beskriva funktionssättet hos ”slope”-detektorn och en 
fastlåst loop, använd som fm-detektor. 

• Beskriva funktionssättet hos en fastlåst loop samt beräkna 
delningstalen hos en fastlåst loop använd som lokaloscillator i 
superheterodynmottagaren. 

• Producera ett blockschema 
för 
superheterodynmottagaren 
samt beräkna 
lokaloscillatorfrekvens och 
spegelfrekvens för enkel- och 
dubbelsuperheterodynmottag
are. 

• Beräkna erforderlig bandbredd för viss given symbolhastighet, 
beräkna teoretiskt maximal bithastighet för viss given bandbredd och 
s/n, omvandla mellan bit/symbol och totala antalet symboler samt 
beskriva hur man åstadkommer fas-amplitud-modulering och skilja 
mellan fas-amplitud-diagrammen för olika former av psk och qam. 

• Vid frekvensmodulering 
förklara vad som menas med 
signalens deviation, beräkna 
modulationsindex, beräkna 
bandbredden enligt Carsons 
regel, beskriva 
funktionssättet hos ”slope”-
detektorn och en fastlåst 
loop, använd som fm-
detektor. 

• Beskriva hus a/d-omvandling och samplingsteoremet kan ses som 
specialfall av dsb-modulering. 

• Förklara vad som menas med en lednings karakteristiska impedans 
z0, förklara vad som menas med signalens våghastighet på ledningen 
samt beräkna ett värde på reflexionsfaktorn när ledningen avslutas 
med valfri impedans. 

• Vid likspänning, vid olika tidpunkter, beräkna läget på en ledning för 
en spänningspuls. • Beskriva funktionssättet hos 

en fastlåst loop samt beräkna 
delningstalen hos en fastlåst 
loop använd som 
lokaloscillator i 
superheterodynmottagaren. 

• Vid växelspänning beräkna impedansförändring längs ledningen med 
hjälp av Smith-diagrammet samt beräkna impedansanpassning med 
kvartsvågstransformator. 

• Beräkna effektivt isotropt utstrålad effekt från en sändarantenn, vid 
fri rumsutbredning beräkna effekttätheten vid mottagarantennen samt 
beräkna antennens absorbtionsarea. 

• Beräkna erforderlig 
bandbredd för viss given 
symbolhastighet, beräkna 
teoretiskt maximal 
bithastighet för viss given 
bandbredd och s/n, omvandla 

• Beskriva skillnaden mellan optokommunikation vid 850 nm, 1300 
nm respektive 1550 nm, beskriva skilllnaden mellan stegindexfiber, 
gradientindexfiber och singelmodfiber, beräkna transmissionslängd 
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när man känner sändareffekt, mottagarkänslighet och kabeldämpning 
per km samt beräkna maximal transmissionshastighet när man känner 
ljuskällans dispersion, kabellängd och kabelns egenskaper i form av 
gHz-km. 

mellan bit/symbol och totala 
antalet symboler samt 
beskriva hur man 
åstadkommer fas-amplitud-
modulering och skilja mellan 
fas-amplitud-diagrammen för 
olika former av psk och qam. 

 

Kursinnehåll • Beskriva hus a/d-omvandling 
och samplingsteoremet kan 
ses som specialfall av dsb-
modulering. 

Att få grundläggande kunskap om kommunikationsprocessen med fokus på 
signalspektrum, brus, modulation, radiosändare, radiomottagare, 
datakommunikation, transmission, ledningar, antenner, vågutbredning och 
fiberoptik. 

• Förklara vad som menas med 
en lednings karakteristiska 
impedans z0, förklara vad 
som menas med signalens 
våghastighet på ledningen 
samt beräkna ett värde på 
reflexionsfaktorn när 
ledningen avslutas med valfri 
impedans. 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i ellära. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 1,5 hp), betygsskalan P/F. 

• Vid likspänning, vid olika 
tidpunkter, beräkna läget på 
en ledning för en 
spänningspuls. Kurslitteratur 

Wallander, Per: 17 lektioner i telekommunikation, Perant AB, ISBN 91-
86296-10-8. 

• Vid växelspänning beräkna 
impedansförändring längs 
ledningen med hjälp av 
Smith-diagrammet samt 
beräkna impedansanpassning 
med 
kvartsvågstransformator. 

 

Anmälan 

 
• Beräkna effektivt isotropt 

utstrålad effekt från en 
sändarantenn, vid fri 
rumsutbredning beräkna 
effekttätheten vid 
mottagarantennen samt 
beräkna antennens 
absorbtionsarea. 

Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

• Beskriva skillnaden mellan 
optokommunikation vid 850 
nm, 1300 nm respektive 
1550 nm, beskriva 
skilllnaden mellan 
stegindexfiber, 
gradientindexfiber och 
singelmodfiber, beräkna 
transmissionslängd när man 
känner sändareffekt, 
mottagarkänslighet och 
kabeldämpning per km samt 
beräkna maximal 
transmissionshastighet när 
man känner ljuskällans 
dispersion, kabellängd och 
kabelns egenskaper i form av 
gHz-km. 
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HE1002  Signaler och reglersystem  Signals and Systems 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL3 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Termin 6 för dem som började utbildningen VT05 

Mål Aim 
Studenten skall: Studenten skall: 

• Beräkna amplitudspektrum 
för en tidsfunktion, skissera 
signalens amplitudspektrum 
när signalen passerar ett filter 
samt beskriva vilka krav som 
ställs på fasvridningen i ett 
filter för att signalens 
kurvform inte skall ändras. 

• Beräkna amplitudspektrum för en tidsfunktion, skissera signalens 
amplitudspektrum när signalen passerar ett filter samt beskriva vilka 
krav som ställs på fasvridningen i ett filter för att signalens kurvform 
inte skall ändras. 

• Beräkna/omvandla mellan brusfaktor nf och teq, beräkna bruseffekt 
uttryckt i w eller dbw eller mw eller dbm, beräkna totala brusfaktorn 
för seriekopplade förstärkare samt beräkna signal/brusförhållandet 
s/n och uttrycka detta i db. 

• Beräkna/omvandla mellan 
brusfaktor nf och teq, 
beräkna bruseffekt uttryckt i 
w eller dbw eller mw eller 
dbm, beräkna totala 
brusfaktorn för seriekopplade 
förstärkare samt beräkna 
signal/brusförhållandet s/n 
och uttrycka detta i db. 

• När bärvågen moduleras med en enda sinuston: producera 
matematiska uttryck för am, dsb och ssb, producera 
amplitudspektrum samt beräkna totala bandbredden, beskriva 
funktionen hos envelopdetektorn och koherenta detektorn. 

• Producera ett blockschema för superheterodynmottagaren samt 
beräkna lokaloscillatorfrekvens och spegelfrekvens för enkel- och 
dubbelsuperheterodynmottagare. 

• När bärvågen moduleras med 
en enda sinuston: producera 
matematiska uttryck för am, 
dsb och ssb, producera 
amplitudspektrum samt 
beräkna totala bandbredden, 
beskriva funktionen hos 
envelopdetektorn och 
koherenta detektorn. 

• Vid frekvensmodulering förklara vad som menas med signalens 
deviation, beräkna modulationsindex, beräkna bandbredden enligt 
Carsons regel, beskriva funktionssättet hos ”slope”-detektorn och en 
fastlåst loop, använd som fm-detektor. 

• Beskriva funktionssättet hos en fastlåst loop samt beräkna 
delningstalen hos en fastlåst loop använd som lokaloscillator i 
superheterodynmottagaren. 

• Producera ett blockschema 
för 
superheterodynmottagaren 
samt beräkna 
lokaloscillatorfrekvens och 
spegelfrekvens för enkel- och 
dubbelsuperheterodynmottag
are. 

• Beräkna erforderlig bandbredd för viss given symbolhastighet, 
beräkna teoretiskt maximal bithastighet för viss given bandbredd och 
s/n, omvandla mellan bit/symbol och totala antalet symboler samt 
beskriva hur man åstadkommer fas-amplitud-modulering och skilja 
mellan fas-amplitud-diagrammen för olika former av psk och qam. 

• Vid frekvensmodulering 
förklara vad som menas med 
signalens deviation, beräkna 
modulationsindex, beräkna 
bandbredden enligt Carsons 
regel, beskriva 
funktionssättet hos ”slope”-
detektorn och en fastlåst 
loop, använd som fm-
detektor. 

• Beskriva hus a/d-omvandling och samplingsteoremet kan ses som 
specialfall av dsb-modulering. 

• Förklara vad som menas med en lednings karakteristiska impedans 
z0, förklara vad som menas med signalens våghastighet på ledningen 
samt beräkna ett värde på reflexionsfaktorn när ledningen avslutas 
med valfri impedans. 

• Vid likspänning, vid olika tidpunkter, beräkna läget på en ledning för 
en spänningspuls. • Beskriva funktionssättet hos 

en fastlåst loop samt beräkna 
delningstalen hos en fastlåst 
loop använd som 
lokaloscillator i 
superheterodynmottagaren. 

• Vid växelspänning beräkna impedansförändring längs ledningen med 
hjälp av Smith-diagrammet samt beräkna impedansanpassning med 
kvartsvågstransformator. 

• Beräkna effektivt isotropt utstrålad effekt från en sändarantenn, vid 
fri rumsutbredning beräkna effekttätheten vid mottagarantennen samt 
beräkna antennens absorbtionsarea. 

• Beräkna erforderlig 
bandbredd för viss given 
symbolhastighet, beräkna 
teoretiskt maximal 
bithastighet för viss given 
bandbredd och s/n, omvandla 

• Beskriva skillnaden mellan optokommunikation vid 850 nm, 1300 
nm respektive 1550 nm, beskriva skilllnaden mellan stegindexfiber, 
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gradientindexfiber och singelmodfiber, beräkna transmissionslängd 
när man känner sändareffekt, mottagarkänslighet och kabeldämpning 
per km samt beräkna maximal transmissionshastighet när man känner 
ljuskällans dispersion, kabellängd och kabelns egenskaper i form av 
gHz-km. 

mellan bit/symbol och totala 
antalet symboler samt 
beskriva hur man 
åstadkommer fas-amplitud-
modulering och skilja mellan 
fas-amplitud-diagrammen för 
olika former av psk och qam.  

• Beskriva hus a/d-omvandling 
och samplingsteoremet kan 
ses som specialfall av dsb-
modulering. 

• Förklara vad som menas med 
en lednings karakteristiska 
impedans z0, förklara vad 
som menas med signalens 
våghastighet på ledningen 
samt beräkna ett värde på 
reflexionsfaktorn när 
ledningen avslutas med valfri 
impedans. 

• Vid likspänning, vid olika 
tidpunkter, beräkna läget på 
en ledning för en 
spänningspuls. 

• Vid växelspänning beräkna 
impedansförändring längs 
ledningen med hjälp av 
Smith-diagrammet samt 
beräkna impedansanpassning 
med 
kvartsvågstransformator. 

• Beräkna effektivt isotropt 
utstrålad effekt från en 
sändarantenn, vid fri 
rumsutbredning beräkna 
effekttätheten vid 
mottagarantennen samt 
beräkna antennens 
absorbtionsarea. 

• Beskriva skillnaden mellan 
optokommunikation vid 850 
nm, 1300 nm respektive 
1550 nm, beskriva 
skilllnaden mellan 
stegindexfiber, 
gradientindexfiber och 
singelmodfiber, beräkna 
transmissionslängd när man 
känner sändareffekt, 
mottagarkänslighet och 
kabeldämpning per km samt 
beräkna maximal 
transmissionshastighet när 
man känner ljuskällans 
dispersion, kabellängd och 
kabelns egenskaper i form av 
gHz-km. 
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HE1003  Digital och mikrodatorteknik  Digital and Micro Computer 
Technology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Torgny Forsberg, 

torgny.forsberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4860 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3009 

Mål Aim 
Kursen skall ge en orientering om 
digitalteknik och digitala kretsar, som en 
grund för att förstå uppbyggnad och 
funktion av ett mikrodatorsystem. 
Kursen skall också ge kunskaper om 
programmering av en mikrodator i 
assembler, och i högnivåspråk samt om 
interaktionen mellan dessa 
programmeringsnivåer. 

Kursen skall ge en orientering om digitalteknik och digitala kretsar, som en 
grund för att förstå uppbyggnad och funktion av ett mikrodatorsystem. Kursen 
skall också ge kunskaper om programmering av en mikrodator i assembler, 
och i högnivåspråk samt om interaktionen mellan dessa 
programmeringsnivåer. 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

• Hämta och tolka information från datablad och andra 
informationskällor Studenten skall efter avslutad kurs 

kunna: • Använda och beskriva konstruktionen av mikrodatorsystem och dess 
funktioner 

• Hämta och tolka information 
från datablad och andra 
informationskällor • Strukturera problem som förberedelse för implementering i ett 

mikrodatorsystem • Använda och beskriva 
konstruktionen av 
mikrodatorsystem och dess 
funktioner 

• Programmera ett mikrodatorsystem inklusive periferikretsar/-
funktioner i såväl assembler som högnivåspråk 

• Hantera utvecklingsprogram • Strukturera problem som 
förberedelse för 
implementering i ett 
mikrodatorsystem 

 

Kursinnehåll 
• Programmera ett 

mikrodatorsystem inklusive 
periferikretsar/-funktioner i 
såväl assembler som 
högnivåspråk 

• Binära talsystem och koder  
• Grindar och vippor 
• Grundläggande kombinatoriska nät 
• Minnen, avkodning och multiplexing • Hantera utvecklingsprogram 
• Laborationer  
• En processors uppbyggnad och funktion i detalj 
• Orientering om processorarkitekturer, CISC, RISC, fickminnen mm. 
• In - utkretsar 
• Avbrotts- och undantagshantering 
• Programmering i assembler och högnivåspråk 
• Parallell och seriell kommunikation 
• Kunna användning av utvecklingsverktyg 
• Programmeringsövningar/ laborationer  

 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 4,5 hp), betygskalan A-F 
Slutbetyg, viktat, betygskalan A-F 

Kurslitteratur 
Kursbunt Mikrodatorteknik 
Microchip Pic16F877 Data Sheet 
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HE1004  Digitalteknik  Digital Electronics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIEEA1, TIEHL1, TIELE1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIMEL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 2 för dem som började utbildningen VT07 

Tidigare kursnummer: 6S2001 

Mål Aim 
The main purpose of the course is to 
provide good knowledge about the most 
common digital components and 
building blocks and how they are used, 
as well as to provide basic knowledge 
and training in the analysis and design 
of digital systems and to use modern 
hardware description language to 
implement digital circuits.  

Kursen skall ge goda kunskaper om fundamentala digitala byggblock och 
systematiska metoder för analys och konstruktion av digitala system samt ge 
grundläggande kunskaper om hur digitala byggblock beskrivs i ett 
hårdvarubeskrivande språk. 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

• Göra omvandlingar mellan olika talsystem och beskriva några olika 
koder 

After completing the course, the student 
should be able to: 

• Förklara funktionen hos grundläggande digitala kombinatoriska 
kretsar och sekvenskretsar • do conversions between 

different number systems and 
to describe some different 
number and alphanumeric 
codes.  

• Analysera och konstruera såväl kombinatoriska som sekventiella nät 
• Beskriva digitala komponenters beteende med hjälp av 

hårdvarubeskrivande språk 
• Med hjälp av datorverktyg simulera beskrivningen av ett digitalt 

system och realisera detsamma i olika typer av programmerbara 
kretsar 

• explain the fundamental 
function of digital 
combinational and  
sequential  building blocks. • Göra uppkopplingar, test och felsökning av digitala nät • analyze and design 
combinational and sequential 
logic circuits. 

• Hämta och tolka information från datablad och andra 
informationskällor 

• describe the behaviour of 
digital components and 
building blocks with 
hardware description 
language. 

• Redogöra för funktion, egenskaper och uppbyggnad av olika 
minnessystem 

• Välja lämplig omvandlare mellan digitala och analoga signaler med 
hänsyn till kraven på snabbhet, upplösning och ekonomi 

• simulate with computer tools 
the description of a digital 
system and to implement the 
design in programmable 
logic. 

• Beskriva olika typer av programmerbara logikkretsar 
 

Kursinnehåll 
• Talsystem och koder • do prototyping, testing and 

troubleshooting of digital 
systems. 

• Binär aritmetik 
• Logiska operatorer och elektroniska grindar 

• collect and to interpret 
information from data sheets 
and other information 
sources 

• Boolesk algebra 
• Kombinatoriska nät  
• Sekventiella nät 

• explain function, operation 
and layout of different 
memory systems. 

• Hårdvarubeskrivande språket VHDL 
• Programmerbara kretsar 

• decide which converter to • Halvledarminnen 
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use depending on speed, 
resolution and economy. 

• Digital/analog- och analog/digital-omvandlare 
 • describe different types of 

programmable logic circuits. Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till 
högskoleingenjörsutbildning 

Syllabus 
• Number systems and codes 
• Binary arithmetic 

Kursfordringar • Logical operators and logical 
gates Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 

Godkända laborationer (LAB1; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg betygsskalan A-F 

• Boolean algebra 
• Combinational networks 
• Sequential networks 
• VHDL Hardware description 

language 
Kurslitteratur 
Hemert: Digitala kretsar, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01435-X 
Kursbunt 

• Programmable logic circuits 
• Semiconductor memories 

 • Digital and analogue 
converters 

Anmälan 
Prerequisites 

 To be able to profit by the course the 
student should have previous knowledge 
corresponding to “general and specific 
eligibility for the Bachelor of Science in 
Engineering, degree Programme in 
Electrical Engineering”. 

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

Övrigt 
Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, 
arbetsredovisningar och självstudier Requirements 

Written exam (TEN1; 3 cr.), grading A-
F 
Practical exercises (LAB1; 4,5 cr.), 
grading A-F 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

Required Reading 
Hemert, Digitala kretsar, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-01435-X 
Text material from the institution 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information 
Exam: Contact the department for 
further information 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, and self 
studies. 
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HE1005  Mikrodatorteknik  Computer Engineering 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIEEA1, TIEHL1, TIELE1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMEL2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 3 för dem som började utbildningen VT07 

Tidigare kursnummer: 6S2002 

Mål Aim 
The main purpose of the course is to 
provide good knowledge about the 
design, function, programming and use 
of embedded systems.  

Kursen skall ge goda kunskaper om inbyggda datorsystems uppbyggnad, 
funktion, programmering och användningssätt. 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

After completing the course, the student 
should be able to: 

• Förklara funktionen och uppbyggnaden av ett mikrodatorsystem 
• Redogöra för funktionen hos och användningen av periferienheter • explain the function and 

design of a microcomputer 
system.  

• Redogöra för hur datorsystemets enheter kommunicerar med 
varandra 

• explain the function and use 
of peripheral interfaces. 

• Programmera ett datorsystem i såväl assembler som ett maskinnära 
högnivåspråk • explain how the different 

parts in microcomputer 
system communicate with 
each others. 

• Använda och utnyttja utvecklingsmedel för programmering och 
felsökning av inbyggda system 

• Beskriva grundläggande datorarkitekturer 
• program a microcomputer 

system both in high-level and 
low-level languages. 

• Redogöra för och kunna utnyttja avbrottshantering med flera olika 
avbrottsnivåer 

 • use development tools for 
programming and debugging 
embedded systems. Kursinnehåll 

• explain different principles 
for computer architecture. 

• Datormodeller: von Neuman och Harvard arkitektur, CISC och RISC 
• Minnesmodeller: hierarkiska minnen, virtuella minnen och cache 

minnen  
• explain and use interrupt 

handling with multiple 
interrupt levels. • Mikroprocessorns funktion på registernivå 

• Mikroprocessorns signaler Syllabus 
• Avbrottshantering i hårdvara och mjukvara • Computer models: von 

Neumann and Harward 
architecture, CISC and RISC. • Parallella och seriella gränssnitt  

• Timers och andra periferienheter • Memory models: hierarchical 
memories, virtual memories 
and cache memories. 

• Programkonstruktion  
• Assembler programmering 

• The function of a 
microprocessor on registry 
level. 

• Maskinnära programmering i C 
 

• The microprocessor’s signal 
names and function. Förkunskaper 

Grundläggande kunskaper i digitalteknik och grundläggande kunskaper om 
programmering i språket C 

• Exception processing in 
hardware and software. 

• Parallel and serial interfaces. 
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• Timers and other advanced 
peripheral adapters. Kursfordringar 

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F. 

• Structured programming. 
• Assembly language 

programming. 
• Hardware oriented 

programming in C. Kurslitteratur 
Antonakos, THE 68000 Microprocessor, Prentice Hall, ISBN 0-13-668120-4 
Kursbunt 

Prerequisites 
Basic knowledge from Digital 
Electronics and basic knowledge in C 
programming. 

 

Anmälan Requirements 
Written exam (TEN1; 3 cr.), grading A-
F. 
Practical exercises (LAB1; 4.5 cr.), 
grading A-F 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Övrigt 
Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, 
arbetsredovisningar och självstudier. 

Required Reading 
Antonakos, THE 68000 Microprocessor, 
Prentice Hall, ISBN: 0-13-668120-4 
Textmaterial from the institution. 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information 
Exam: Contact the department for 
further information 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, and self 
studies. 
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HE1006  Designmetodik  Design Methods 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9431 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIEEA1, TIEHL1, TIELE1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3050 

Mål Aim 
The aim of the course is to a give a 
comprehensive view and basic 
knowledge about different methods in 
the production development process. 

Kursen skall ge en helhetssyn på och grundläggande kunskaper om olika 
metoder att arbeta efter i produktutvecklingsarbetet.  
Kursen skall ge färdigheter i att använda några moderna ingenjörsmässiga 
stödmetoder för produktutveckling. The course should give the student 

enough skill to use the working methods 
of an engineer for product development. Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

• Beskriva arbetsgången i ett projekt samt redogöra för de olika faserna 
i produktutvecklingsarbetet 

After completing this course the 
students should 

• be able to describe the 
different phases in the 
product development work 

• Använda olika verktyg för analyser av delmoment som i sin tur 
skapar en helhetsbild av produkten 

• Förstå problemet och därmed kunna översätta kundönskemål till 
mätbara parametrar och lämpliga kriterier för koncepten 

• master different tools for 
analysis of elements which 
gives an overall view of the 
product 

• Exemplifiera konsekvenser om kvalitetssäkringsverktyg ej används i 
utvecklingsarbetet • understand the problem and 

be able to translate demands 
from customers to 
measurable criteria for draft 
phase 

• Använda en beslutsmatris för utvärdering av olika koncept 
• Dokumentera sina idéer med hjälp av skisser eller CAD 
• Redogöra för hur man skyddar sin idé och produkt (patent, 

mönsterskydd, upphovsrätt och äganderätt) • understand the need for 
quality assurance in the 
development process 

 

Kursinnehåll • be able to use a decision 
matrix for evaluation of 
drafts 

• Produktutvecklingsprocessen  
• Skissteknik  

• be able to document ideas 
using sketches or CAD • Idégenerering 

• Olika moderna ingenjörsmässiga stödmetoder • know how to protect ideas 
and products (patent, 
registration of designs, 
copyright and proprietorship
 

• CAD 
• Konstruktionselement 
• Grunderna i kvalitetssäkring 
• Immaterialrätt Syllabus 
• Övningar kring relevanta problemställningar i 

produktutvecklingsarbetet 
• Product development process 
• Sketch technique 
• CAD  
• Generating of ideas 

Förkunskaper • Different modern 
engineering methods Grundläggande kunskaper i projektarbete och ingenjörsmetodik t.ex. 

motsvarande kursen HN1900, Informationsteknik och ingenjörsmetodik • Basic knowledge of quality 
assurance 

• Exercises with relevant 
problems in production 
development work 

Kursfordringar 
Godkända övningar (ÖVN1; 4,5 hp) 
 Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg grundat på båda ovanstående moment, betygsskalan A-F Prerequisites 

Basic knowledge about project oriented 
methods equivalent to the course 
HN1900 Engineering and Information 
Skills. 

Kurslitteratur 
CAD-delen: kompendier från KTH Syd 
Rekommenderas: 

Requirements 
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Forsman, Daniel: Konstruera med Pro/ENGINEER, WF 3.0, Studentlitteratur Passed exercises (ÖVN1, 4,5 cr) 
 Passed exam (TEN1, 3 cr), credit rate 
A-F 
In total, credit rate A-F 

 

Required Reading 
CAD-delen: kompendier från KTH Syd 
Rekommenderas: 
Forsman, Daniel: Konstruera med 
Pro/ENGINEER, WF 3.0, 
Studentlitteratur 
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HE1007  Mekatronik  Mechatronics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Erik Starbäck, est@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9457 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIEEA1, TIEHL1, TIELE1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3051 

Mål Aim 
The aim is to provide you with basic 
knowledge about Mechatronics systems 
and develop your skills in designing 
functional prototype from given ideas.  

Kursens mål är att ge studenterna kunskaper inom mekatroniska system, ge en 
tillämpning av kunskaper som inhämtats under läsåret samt utveckla 
färdigheterna att gå från idé till fungerande funktionsprototyp. 
Utöver att stärka kunskaperna inom det tekniska området syftar kursen till att 
träna arbete i projektform. 

Furthermore, to strengthen your 
knowledge within the electrical field and 
practise working on a project  Efter avslutad kurs skall studenterna kunna  

• arbeta enligt ingenjörsmässiga arbetsmetoder. Detta innebär att arbeta 
med en väl avvägd balans mellan teori och praktik d v s analysera, 
utvärdera och sedan realisera 

After passing the course, you should be 
able to: 

• Use professional methods 
common to engineers. This 
means to balance the work 
between theory and practise: 
analyse, evaluate and 
implement. 

• upprätta en kravspecifikation av enklare karaktär efter verbal 
och/eller skriftlig information 

• dela upp ett mekatroniskt system i mindre delsystem som löses var 
för sig, individuellt eller i grupp • Make a specification of the 

requirements from oral or 
written information. 

• skapa en prototyp av mekatronisk karaktär som uppfyller 
specifikationen 

• Divide the designing task in 
smaller tasks, which will be 
solved individually or 
together in the group. 

• tillämpa kunskaper i mikrodatorteknik. Det innebär att kunna peka ut 
möjligheter och begränsningar vid valet av processor. 

• tillämpa kunskaper inom digital teknik. Det innebär att kunna ta fram 
enklare interface mellan sensorer/styrdon och mikrocontrollers för att 
styra det mekatroniska systemet med on/off reglering. 

• Design a prototype that 
fulfils the requirements. 

• Apply your knowledge about 
microprocessors. This 
involves your ability to 
describe possibilities and 
limitations of the chosen 
hardware.  

• presentera lösningar till ett ingenjörsproblem i en skriftlig rapport 
med krav på innehåll och struktur. 

• utföra muntlig presentation med krav på tidshållning. 
 

• Apply your knowledge 
within digital electronics. 
This involves your ability to 
design a small interface 
between sensor/actuator and 
the microcontroller to control 
the mechanical system by on-
off controlling. 

Kursinnehåll 
• Konstruktionselement 
• Microprocessorprogrammering 
• Framtagning av ett mekatroniskt system efter en given 

kravspecifikation 
• Styrning och avkänning av omgivningen med hjälp av till/från lägen 
• Utredning av möjliga lösningar där hänsyn skall tas till 

genomförbarhet, kvalitet, kostnad, nytänkande och design 
• Present solutions to the 

problem in a written report. 
• Perform an oral presentation.  

• Dokumentation och uppföljning av ställda krav 
Syllabus  

• Microprocessor 
programming Förkunskaper 

• Mechanical parts Goda kunskaper i programmering i C, mikrodatorsystem, digitalteknik och 
projektmetodik t.ex. motsvarande kurserna HI1900 Programmering, 
grundkurs, HE1005 Mikrodatorteknik och HN1900 Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik 

• Design of a Mechatronics 
system that fulfils a given 
specification 

• Monitor and control a system 
by digital signals 

Kursfordringar • Investigation of possible 
solutions with respect to Godkänd projektrapport och muntlig presentation av projektet 
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(PRO1, 3 hp), betygsskalan A-F 
Godkänd prototyp (PRO2, 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg betygsskalan A-F 

realization, quality, cost, and 
design. 

• Documentation and how to 
make a follow up of the 
requirements Kurslitteratur 

Ingen Prerequisites 
Good knowledge in C programming, 
microcomputer systems and project 
oriented methods. 

 

Anmälan 
Requirements  Passed project report and oral 
presentation (PRO1, 3 cr.), grading A-F
Passed prototype (PRO2, 4.5 cr.), 
grading A-F 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F 

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Required Reading 
No extra literature 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 

 

97 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HE1008  Analogteknik  Analogue Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Lars Johansson, ljn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9477 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIDES2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Piotr Kolodziejski, 

piotr.kolodziejski@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9745 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 3 för dem som började utbildningen VT07 

Tidigare kursnummer 6S3052 

Mål Aim 
The main objective is to provide 
knowledge of electrical components and 
their interaction in electrical networks, 
knowledge of some methods for 
calculating the dependence of time and 
frequency for electrical circuits.  The 
course will also provide knowledge 
about electrical instruments  and 
common methods for measuring and 
training in using computer aid for 
simulating and measuring in electrical 
circuits.  

Kursen avser att ge goda kunskaper om grundläggande samband i vanligt 
förekommande elektriska nät och kännedom om några analysmetoder för 
beräkning av kretsars tid- och frekvensberoende. Kursen skall också ge 
kunskap om vanliga mätmetoder och mätinstrument samt träning i användning 
av datorhjälpmedel för simulering och mätning på elektriska kretsar. 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

• Tillämpa grundläggande samband vid analys av såväl likströms- som 
växelströmsnät. 

• Redogöra för passiva komponenters egenskaper och 
användningsområden  

• Beräkna tidskonstanten och tolka dess inverkan på förloppen för 
såväl kapacitiva som induktiva kretsar vid in- och urkoppling i 
likströmsnät. 

After passing the course you should be 
able to: 

• apply basic electrical 
network theory in order to 
calculate direct current 
networks as well as alternate 
current networks  

• Använda simuleringsprogram vilket innebär att kunna beskriva ett 
godtyckligt elektriskt nät och simulera dess funktion med avseende 
på strömmar, spänningar, pulssvar, frekvensgång och tidsberoende 

• explain the characteristics 
and uses of passive 
components 

• Förklara funktionen hos den ideala operationsförstärkaren och dess 
grundkopplingar 

• calculate the time constant 
and compute its effect in 
capacitive and inductive 
circuits, especially  at closing 
and opening in DC networks  

• Redogöra för funktion och prestanda hos elektroniska mätinstrument 
• Praktiskt handha elektriska generatorer och mätinstrument såsom 

spänningsaggregat, funktionsgenerator, multimeter och oscilloskop 
 

• use programs for circuit 
simulation for any electrical 
circuit and simulate its 
function with respect to 
currents, voltages, pulse 
respons, frequency respons 
and time dependence 

Kursinnehåll 
• Ström, spänning, effekt 
• Ohms och Kirchhoffs lagar 
• Nodanalys och superposition 
• Thévenins teorem (tvåpolssatsen) 

• explain the function of the 
ideal operational amplifier, 
and analyze of basic circuits 
with operational amplifiers 

• Elektriska fält, kondensatorn 
• Magnetiska fält, induktion, induktor och transformator 
• Passiva komponenter 

• explain the function and 
performance of electronic 
instruments 

• Sinusformad växelström, j?-metoden  
• Linjära system med differentialekvationer 
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• handle electrical generators 
and measuring instruments 
such as voltage sources, 
function generators, multi 
meters and oscilloscopes 

• Transientförlopp vid in- och urkoppling av kondensatorer och/eller 
induktorer 

• Orientering om trefassystemet 
• Simulering av elektriska nät 
• Oscilloskop och multimetrar, funktion och egenskaper Syllabus 
• Operationsförstärkare  • Direct current and alternating 

current, voltage and power.  
• Ohm’s and Kirchhoff’s laws. 

Förkunskaper • Nodal analysis and 
superposition Grundläggande kunskaper i matematik (algebra, matriser, ekvationssystem, 

differentialekvationer och komplexa tal) • Passive components 
• Thevenin theorem 
• Electrical fields and the 

capacitor. 
Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygskalan P/F 
Slutbetyg, betygskalan A-F 

• Magnetic fields, induction, 
inductor and transformer. 

• Computation of alternating 
current using complex 
numbers  Kurslitteratur 

Boylestad: Introductory Circuit Analyses, Prentice Hall,ISBN 0-13-097417-X
Kursbunt 

• Linear systems with 
differential equations 

• Transient behaviour at 
opening and closing in 
circuits with capacitors 
and/or inductors 

 

Övrigt 
Delar av kursen utgör fördjupning och tillämpning inom matematik och fysik, 
främst områdena komplexa tal och differentialekvationer respektive ellära och 
magnetism. 
Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, 
arbetsredovisningar och självstudier. 

• Basic knowledge of three 
phase systems 

• Simulation of electrical 
circuits 

• Multimeters and 
oscilloscopes 

• Operational amplifiers 

Prerequisites 
Basic knowledge in mathematics 
(algebra, matrices, equation systems, 
differential equations, and complex 
numbers). 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 4.5 cr.), 
grading A-F. 
Passed practical exercises (LAB1; 3 cr.), 
grading A-F. 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

Required Reading 
Boylestad: Introductory Circuit 
Analyses, Prentice Hall 
Text material from the department 

Other 
The course consists of lectures, 
compulsory lab works, and self studies. 
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HE1009  Tillämpad elektronik  Applied Electronics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIDES2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMEL2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 4 för dem som började utbildningen VT06 

Tidigare kursnummer 6S3054 

Mål Aim 
The main purpose of the course is to 
provide knowledge of the most common 
electronic components and how they are 
used, as well as to provide knowledge 
and training in computation, simulation 
and measurements of electronic systems. 

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om analoga elektronikkomponenter, 
deras användning i elektroniska nät samt kunskap om analys och konstruktion 
av analoga system.  
Kursen skall också ge träning i användning av datorhjälpmedel för simulering 
och mätning på elektriska kretsar. After completion of the course the 

student should be able to Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 
• Redogöra för olika dioders och transistorers egenskaper och deras 

användningsområden, samt kunna beskriva de beräkningsmodeller 
som används. 

• explain the structure and 
function of different diodes 
and transistors and know the 
area of use. Furthermore be 
able to explain basic 
simulation models.  

• Redogöra för grundläggande elektroniska begrepp, förknippade med 
analoga byggblock. 

• explain fundamental 
electronic ideas concerning 
analogue building blocks. 

• Redogöra för olika operationsförstärkares egenskaper och 
användningssätt. 

• Beskriva motkopplingens inverkan på en förstärkares egenskaper. • explain different operational 
amplifiers specification and 
use. 

• Redogöra för olika typer av effektförstärkare och kylning av 
komponenter. 

• describe the concept of 
feedback and its effects on an 
amplifier 

• Förklara olika principer för spänningsförsörjning. 
• För tillgängligt kretssimuleringsprogram beskriva den typ av kretsar 

som behandlas i kursen och simulera dessa med avseende på 
impedansförhållanden, förstärkning, frekvensgång m.m. 

• describe different types of 
power amplifiers and how to 
do simple thermal analysis. 

• Självständigt dimensionera, simulera, bygga och testa analoga 
funktionsblock 

• explain different principles 
for power supplies. 

 • describe with models the 
electronic components which 
are addressed in the course 
and use them in simulation 
regarding impedance, 
amplification and frequency 
response. 

Kursinnehåll 
• Förstärkning, inimpedans, utimpedans, gränsfrekvenser 
• Ideal operationsförstärkare 
• Operationsförstärkare i praktiken 

• work independently with 
design, simulation, 
prototyping and testing of 
analogue function parts . 

• Bodediagram 
• Motkoppling och stabilitet 
• Halvledarkomponenter, speciellt dioder och transistorer 
• Transistorn som switch Syllabus 
• Transistorn som förstärkare • Amplification, input 
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resistance, output resistance, 
bandwidth 

• Differentialsteg 
• Effektförstärkare • Ideal operational amplifier 
• Datorverktyg för automatiserad mätning • Practical operational 

amplifier • Simulering av elektroniska nät 
• Bode diagrams • Spänningsförsörjning, linjära och switchade aggregat 
• Negative feedback and 

stability  
• Semiconductor components. 

Diode and transistors Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i matematik (algebra, matriser, ekvationssystem, 
differentialekvationer och komplexa tal) 

• BJT switches 
• Orientation about BJT 

amplifiers 
Kursfordringar • Differential amplifiers 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 

• Power amplifiers 
• Computer programs for 

measurement 
• Computer programs for 

simulation of electrical 
circuits 

Kurslitteratur 
Molin, Bengt: Analog Elektronik, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01435-X 
Kursbunt • Power supplies, series 

regulator and switching 
regulator  

Anmälan Prerequisites 
Basic knowledge from mathematics 
(algebra, matrices, differential 
equations, and complex numbers). 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Requirements 

Written exam (TEN1; 4.5 cr.), grading 
A-F 
Practical exercises (LAB1; 3 cr.), 
grading A-F 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

Övrigt 
Delar av kursen utgör fördjupning och tillämpning inom matematik och fysik.
Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, 
arbetsredovisningar och självstudier. 

Required Reading 
Molin, Bengt: Analog Elektronik, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-01435-X 
Textmaterial from the institution 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, and self 
studies. 
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HE1010  Sensorer och mätteknik  Sensors and Measurement 
Technology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Christer Albinsson, can@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9471 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIDES2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S3056 

Mål Aim 
The main purpose of the course is to 
provide the student knowledge of how to 
use different types of sensors and to plan 
measurements with computer controlled 
instruments. Measurements with 
different interfaces to computers are 
dealt with and of great importance are 
practical laboratory exercises. 

Kursens mål är att ge studenten kunskaper att praktiskt kunna använda olika 
typer av sensorer samt att kunna utföra mätningar med moderna datorbaserade 
mätinstrument. Stor vikt läggs vid praktiska laborationer där både 
datorbaserade mätningar och anslutning med olika gränssnitt till dator 
behandlas. 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• Redogöra för grundläggande begrepp inom mätteknik och kunna 
handha en standarduppsättning av mätinstrument 

After completing the course, the student 
should be able to: 

• describe fundamental 
definitions in measurement 
technology and use standard 
measuring instruments . 

• Utföra mätningar med komplexa mätmetoder och instrument som t 
ex avancerade oscilloskop och spektrumanalysatorer 

• Redogöra för och på en grundläggande nivå tillämpa 
förstärkarteknik, grundläggande signalbehandling och behandling av 
störningsproblem som är aktuella i samband med sensorer och givare 

• do advanced measurements 
for example with 
oscilloscopes and spectrum 
analyzers. • Med tillgänglig programvara och instrument utföra datorbaserade 

mätningar och mätvärdesbehandling • describe and use amplifiers 
and signal processing tools 
and know how to deal with 
different interference 
problems of current interest 
with sensors. 

• Redogöra för olika sensorers egenskaper och användningsområden 
• Analysera och konstruera interface mellan sensorer och in/ut-enheter 

till mikrodatorsystem samt praktiskt kunna ansluta ett antal sensorer 
 

• use computer programs for 
data acquisition and signal 
processing. 

Kursinnehåll 
• Olika typer av sensorer, användningsområden och handhavande 

• explain different sensors and 
their interfaces and practical 
use. 

• Moderna datorhjälpmedel för simulering och modellering av 
komponenter och delsystem 

• Laborationer omfattande datorbaserade mätningar och anslutning 
med olika gränssnitt 

• Analyze and design 
interfaces between sensors 
and microcontrollers and 
connect a number of sensors 
in practise. 

• Moderna datorbaserade mätinstrument 
• Mätningar i störningspåverkad miljö 

 Syllabus 
• Different types of sensors, 

management and use Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper inom ellära och elektronik • Modern computer programs 

for simulation and modelling 
of components and 
subsystems 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända datorövningar (LAB1, 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskalan A-F. 

• Laboratory exercises with 
computer controlled 
instruments and interfaces 

Kurslitteratur • Modern computerized 
instruments Bengtsson, Lars: Elektriska mätsystem och mätmetoder, Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-02903-9 
Kursbunt 

• Measurements in an 
environment with 
interferences 

 
Prerequisites 
Basic knowledge of electrical circuits 
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and electronics. 
Anmälan 

Requirements 
 Written exam (TEN1; 3 cr.), grading A-

F. 
Practical exercises (LAB1; 4.5 cr.), 
grading A-F. 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Required Reading 
Bengtsson, Lars: Elektriska mätsystem 
och mätmetoder, Studentlitteratur. ISBN 
91-44-02903-9 
Textmaterial from the institution 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, and self 
studies. 
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HE1011  Reglersystem  Control Systems 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lars Johansson, ljn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9477 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIDES2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lars Johansson, ljn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9477 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMEL3  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 5 för dem som började utbildningen VT06 

Tidigare kursnummer 6S3057 

Mål Aim 
The course should provide basic 
understanding how processes and 
control systems can be interpreted in 
terms of differential equations. The 
participants should obtain a feeling for 
which factors determine the properties 
of a control system, such as stability, 
response speed and accuracy. The 
course also aims to acclimate to control 
systems simulation software. 

Kursen skall, på systemnivå, ge grundläggande kunskaper om hur processer 
och reglersystem kan tolkas med hjälp av differentialekvationer. Deltagarna 
skall få en känsla för vilka faktorer som bestämmer ett reglersystems 
egenskaper, såsom stabilitet, snabbhet och reglernoggrannhet. Kursen syftar 
också till att ge vana i att hantera programvara för att simulera reglersystem. 
Efter avslutad kurs ska deltagarna 

• Kunna beskriva processer och reglersystem med hjälp av 
differentialekvationer.  

After finishing the course, the students 
should be able to • Kunna ställa upp blockscheman på basis av de differentialekvationer 

som beskriver systemet. • Describe processes and 
control systems using 
differential equations. 

• Kunna beräkna parametrar som anger olika egenskaper hos systemet 
såsom stabilitet, snabbhet och noggrannhet 

• Create block diagrams based 
on differential equations 
describing the system. 

• Kunna simulera beteendet hos ett reglersystem med tillhandahållen 
programvara 

• Kunna redogöra för principerna för olika praktiska regulatorer, t ex 
PID, fuzzy- och polplaceringsregulatorer 

• Calculate parameters 
indicating different 
properties of the system, 
such as stability, response 
speed and accuracy. 

• Kunna redogöra för olika metoder för att optimera nämnda 
regulatorer och – i samband med PID och polplaceringsregulatorer – 
kunna utföra beräkningar i enlighet med optimeringsmetoderna • Simulate the behaviour of a 

control system using 
available software. 

 
• Give account for the 

principles of different 
practical controllers, such as 
PID, fuzzy and pole 
positioning controllers. 

Kursinnehåll 
• Användning av linjära differentialekvationer för att beskriva 

processer inbegripande mekanik, ellära, termodynamik och 
vätskenivåer 

• Give account for various 
methods of optimising 
mentioned controllers and, 
with regards to PID and pole 
positioning controllers, be 
able to carry out calculations 
using the optimisation 
methods. 

• Laplacetransformer och överföringsfunktioner 
• Egenskaper hos analoga system 
• Frekvensanalys 
• Simulering 
• Dimensionering av analoga regulatorer 
• Tidsdiskret reglering 
• Z-transformer och överföringsfunktioner Syllabus 
• Egenskaper hos tidsdiskreta system • Applying linear differential 
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equations on processes 
involving mechanics, 
electronics, thermodynamics 
and hydraulics.  

• Dimensionering av tidsdiskreta regulatorer 
• Grundläggande om fuzzyreglering 

 
• Laplace transforms and 

transfer functions. Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i envariabelanalys och linjär algebra (t ex kurserna 
Matematik 1 och Matematik och matematisk statistik). Kunskaper i fysik och 
kemi motsvarande gymnasium eller tekniskt basår. Kunskaper i något 
programmeringsspråk, C, Matlab eller liknande. Datorvana. 

• Properties of analogue 
systems. 

• Frequency analysis 
• Simulation 
• Dimensioning of analogue 

controllers Kursfordringar 
• Discrete-time controlling 

systems Godkänd tentamen (TEN1; 6 hp), betygsskala A-F 
Godkänd laborationskurs (LAB1; 1,5 hp), betygsskala P/F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 

• Z-transforms and transfer 
functions 

• Properties of discrete-time 
systems Kurslitteratur 

Thomas, Bertil: Modern Reglerteknik, Liber, ISBN 91-47-05085-3 
Thomas, Bertil: Modern Reglerteknik, Övningsbok, Liber, ISBN 91-47-05103-
5 

• Dimensioning of discrete-
time controllers 

• Basic fuzzy control 

 Prerequisites 
Basic knowledge in mathematics 
(algebra, matrices, equation systems, 
differential equations and complex 
numbers) 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 6 cr.), 
grading A-F 
Passed practical exercises (LAB1; 1,5 
cr.), grading P/F 
Final grade A-F 

Required Reading 
Thomas, Bertil: Modern Reglerteknik, 
Liber, ISBN 91-47-05085-3 
Thomas, Bertil: Modern Reglerteknik, 
Övningsbok, Liber, ISBN 91-47-05103-
5 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, and self 
studies. 
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HE1012  Mekatronik 2, projektkurs  Mechatronics 2, Project 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDES2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S3058 

Mål Aim 
The aim is to provide you with 
specialised knowledge about 
Mechatronics systems and develop your 
skills in designing functional prototype 
from given ideas.  

Kursens mål är att ge dig fördjupade kunskaper inom mekatroniska system, ge 
en tillämpning av kunskaper som inhämtats under läsåren samt utveckla 
färdigheterna att gå från idé till fungerande funktionsprototyp. 
Utöver att stärka kunskaperna inom det tekniska området syftar kursen till att 
träna arbete i projektform.  

After passing the course you should be 
able to: Efter avslutad kurs skall du kunna: 

• Använda ingenjörsmässiga arbetsmetoder i det dagliga arbetet. Detta 
innebär att arbeta med en väl avvägd balans mellan teori och praktik 
d v s analysera, utvärdera och sedan realisera. 

• Use professional methods 
common to engineers. This 
means to balance the work 
between theory and practise: 
analyse, evaluate and 
implement. 

• Upprätta en kravspecifikation efter verbal och/eller skriftlig 
information 

• Make a specification in detail 
of the requirements from oral 
or written information. 

• Urskilja lämpliga delmoment ur en konstruktionsuppgift för att 
projektgruppen på så sätt ska kunna lösa flera uppgifter parallellt 

• Skapa en prototyp av mekatronisk karaktär som uppfyller 
specifikationen 

• Find appropriate modules of 
the designing task in order to 
let the members of the 
project group work 
concurrently. 

• Tillämpa dina kunskaper i reglerteknik och matematik vid styrning 
av mekatroniska system. Detta innebär att du ska kunna ta fram en 
enklare reglermodell av systemet och översätta denna till 
programinstruktioner. 

• Design a prototype that 
fulfils the requirements. 

• Apply your knowledge in 
control system and 
mathematics. This consists of 
making a model of the 
system and then translating it 
to instructions in a program. 

• Tillämpa och fördjupa dina kunskaper om mikrodatorer. Det innebär 
att du ska kunna peka ut möjligheter och begränsningar vid valet av 
hårdvara. 

• Tillämpa dina kunskaper inom analog och digital teknik. Det innebär 
att du ska kunna ta fram enklare interface mellan sensorer/styrdon 
och mikrocontrollers. • Apply and improve your 

knowledge about 
microprocessors. This 
involves your ability to 
describe possibilities and 
limitations of the chosen 
hardware.  

• Välja rätt typ av elektroniska komponenter, sensorer eller motorer 
beroende på givna förutsättningar 

• Presentera lösningar till ett ingenjörsproblem i en skriftlig rapport 
med krav på innehåll, struktur och språk 

• Utföra muntlig presentation med krav på tidhållning och tydlighet i 
språk, framförande och illustrationer 

• Apply your knowledge 
within analogue and digital 
electronics. This involves 
your ability to design 
interfaces between 
sensors/actuators and the 
microcontroller. 

 

Kursinnehåll 
• Microprocessorprogrammering 
• Framtagning av ett mekatroniskt system efter en given 

kravspecifikation 
• Select the most suitable 

electrical components 
depending of the given 
conditions. • Avkänning av omgivningen och styrning med hjälp av lämplig 

reglerteknik • Present solutions to the 
problem in a written report. • Utredning av möjliga lösningar där hänsyn skall tas till 

genomförbarhet, kvalitet, kostnad, nytänkande och design • Perform an oral presentation. 

• Dokumentation och uppföljning av ställda krav Syllabus 
 • Microprocessor 
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programming 
Förkunskaper • Design of a Mechatronics 

system that fulfils a given 
specification 

Goda kunskaper i programmering i språket C, mikrodatorsystem och 
projektmetodik t.ex. motsvarande kurserna HI1900 Programmering, 
grundkurs, HE1005 Mikrodatorteknik och HN1900 Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik. 
Kunskaper motsvarande kurserna HE1011 Reglersystem, HE1017 Dynamik, 
HE1007 Mekatronik 1, projektkurs 

• Monitor and control a system 
by suitable control systems 

• Investigation of possible 
solutions with respect to 
realization, quality, cost, and 
design 

Kursfordringar • Documentation and how to 
make a follow up of the 
requirements 

Godkänd projektrapport och muntlig presentation av projektet (PRO1; 3 hp), 
betygskalan A-F. 
Godkänd prototyp (PRO2; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 

Prerequisites 
Good knowledge in C programming, 
microcomputer systems, and project 
oriented methods. Kurslitteratur 

Ingen Requirements 
 Passed project report and oral 

presentation (PRO1; 3 cr.), grading A-F.
Passed prototype (PRO2; 4.5 cr.), 
grading A-F. 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Required Reading 

No extra literature 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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HE1013  EMCelektronik  EMC Electronics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Piotr Kolodziejski, 

piotr.kolodziejski@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9745 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDES3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  3 
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S3563 

Mål Aim 
The main purpose of the course is to 
provide good knowledge about sources 
of electromagnetic distortion and about 
known methods to restrain them. 
Additionally, it shall provide knowledge 
of CE marking of electronic products in 
Europe 

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande förståelse för uppkomsten 
av elektromagnetiska störningar samt hur dessa kan reduceras. Kursen skall ge 
orientering om gällande EU-regler för CE-märkning. 
Efter godkänd kurs skall studenterna kunna: 

• Identifiera elektromagnetiska störningskällor 
• Uppskatta och/eller överslagsberäkna storleken av interferens 

och/eller emission av elektromagnetisk störning 
  
After completing the course, the student 
should be able to: • Modifiera en elektronikkonstruktion för att minska elektromagnetisk 

emission och interferens • recognise the source of 
electromagnetic distortion  

• Välja och tillämpa skyddsutrustning mot elektromagnetiska 
störningar 

• estimate or evaluate the 
magnitude of emissions and 
interferences • Bedöma om produkten måste ha CE-märke och om den uppfyller 

kraven för CE-märkning • alternate an electronic circuit 
to eliminate or decrease the 
electromagnetic emission and 
interference. 

För högre betyg skall studenterna kunna: 
• Analysera ett komplext system och föreslå skydd mot 

elektromagnetisk emission och interferens • choose the best techniques 
and devices to suppress 
electromagnetic disturbances 
and apply them properly in 
electronic equipment or 
systems. 

• Dimensionera och konstruera skydd mot elektromagnetisk emission 
och interferens för komplexa elektriska system 

 

Kursinnehåll • estimate the need of the CE 
certificate for the electronic 
device, equipment or system 
and estimate if it fulfils the 
conditions    

• Elektromagnetiska fält: 
Grundläggande lagar: Faraday- Ampère- och Gausslagar mm. 
Översikt av transmissionslinjer 
Antenner After completing the course with the 

best result, the student should also be 
able to: • EMC-applikationer: 

Beteende av icke ideala komponenter, spektrum av elektriska 
signaler, elektromagnetisk emission och immunitet, ledningsburna 
emissioner och immunitet, överhörningar mm 

• investigate the complex 
electronic system and 
suggest the necessary 
protection to eliminate or 
suppress the electromagnetic 
emission and interference 

• Dämpningsmetoder: 
Konstruktion för störningsfrihet. 
Avstörningsregler, jordning och elektromagnetisk skärmning • redesign the electronic 

device, equipment or system 
to protect it  against 
electromagnetic emission and 
interference 

• Lagliga krav: 
EMC Direktiv, kundens EMC-krav 

 

Förkunskaper Syllabus 
Grundläggande kunskaper inom ellära, elektronik och digitalteknik. • Basic electromagnetic ideas. 

Laws of Faraday, Ampère 
and Gauss. Some properties 
of common transmissions 
lines. Basic antenna theory in 
EMC. 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F. 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. • Non ideal passive 

components. Spectrum of 
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signals. Electromagnetic 
emission and immunity. 
Overhearing.  

Kurslitteratur 
Ohlin, Per & Karlsson, Ingvar, EMC Elektronik, KTH Syd, Campus Haninge, 
2005 • Suppression techniques. 

Design for immunity. Some 
ideas about shielding and 
grounding. 

 

Anmälan 
• EMC regulation and testing. 

 Prerequisites 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. To be able to profit from the course, the 

student should have the previous basic 
knowledge of electric circuits, 
electronics and digital devices 
corresponding to courses: Analogue 
Technology, Applied Electronics and 
Digital Electronics at the Programme in 
Electrical Engineering 

Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Requirements 
Written exam (TEN1; 4.5 cr.), grading 
A-F 
Practical exercises (LAB1; 3 cr.), 
grading P/F. 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

Required Reading 
Ohlin, Per & Karlsson, Ingvar, EMC 
Elektronik, KTH Syd, Campus Haninge, 
2005 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, and self 
studies. 
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HE1014  PLCprogrammering  PLC Programming 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lars Johansson, ljn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9477 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIDES3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S3663 

Mål Aim 
The aim of the course is to familiarize 
problems in control systems technology, 
and how these can be solved by means 
of PLC (programmable logic controller). 
Participants should be able to 
communicate with people of trade 
concerning problems with implementing 
and programming PLCs.  

Kursens mål är att ge kunskaper om styrtekniska problem och hur dessa kan 
lösas med hjälp av PLC (programmable control system). Deltagarna skall 
kunna kommunicera med fackmän om problem som gäller idrifttagning och 
programmering av PLC. 
Efter avslutad kurs skall studenterna 

• Kunna analysera och lösa styrproblem som presenterats verbalt eller 
med enkla schematiska skisser. Lösningen skall beskrivas med ett 
GRAFCET-schema. 

After finishing the course, the students 
should 

• Be able to analyse and solve 
control system problems 
which are presented verbally 
or with simple schematic 
sketches. The solution should 
be presented as a 
GRAFCET-diagram.  

• Kunna tolka ett GRAFCET-schema och skriva ett PLC-program som 
fungerar enligt de intentioner som framgår av GRAFCET-schemat. 

• Kunna sätta en obekant PLC-typ i drift på basis av manualer och 
liknande dokumentation. 

• Kunna ansluta de sensorer och styrdon som skall ingå i ett givet 
styrsystem till en PLC. • Be able to interpret a 

GRAFCET-diagram and, 
based on that, write a PLC-
program. 

• Kunna berätta om den historiska bakgrunden till internationella 
standarden IEC 51131-3 och redogöra för innehållet i standarden. 

• Kunna programmera i de programspråk som ingår i IEC 61131-3. • Be able to initiate an 
unfamiliar PLC using 
manuals and other available 
documentation. 

• Kunna ange de olika komponenter som ingår i ett profibussystem. 
• Kunna redogöra för skillnaderna mellan systemen PROFIBUS DP 

och PROFIBUS PA. • Be able to connect the 
necessary sensors and 
actuators for a control system 
to a PLC. 

• Kunna ange vanliga problem som kan vidhäfta profibussystem och 
hur dessa kan förebyggas eller åtgärdas. 

 
• Be able to give an account of 

the historical background of 
the international standard 
IEC&nbsp;61131-3. 

Kursinnehåll 
• Funktionsbeskrivningar. Väg-tid-diagram, följddiagram, 

flödesscheman och funktionsdiagram (GRAFCET) • Be able to program, using the 
various program languages 
included in 
IEC&nbsp;61131-3.  

• Givare och styrdon 
• Bakgrunden till standarden IEC 61131-3.  
• Programmering i instruktionslista, strukturerad text, ladderdiagram, 

FBD och SFC 
• Be able to explain the 

differences between 
PROFIBUS&nbsp;DP and 
PROFIBUS&nbsp;PA. 

• Laborativa tillämpningar på styrsystem (cylinderproblem) och 
reglerproblem (PID och fuzzy) 

• Be able to indicate some 
common problems associated 
with PROFIBUS-systems 
and also how these can be 
prevented or resolved. 

• PROFIBUS 
 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i programmering, digitalteknik och reglerteknik 
t.ex. motsvarande kurserna HI1900 Programmering, grundkurs, HE1004 
Digitalteknik och Signaler och reglersystem 

Syllabus 
• Description of control 

systems using timing 
diagrams, sequence charts, 
flow charts and Sequential 
Function Charts 
(GRAFCET). 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1; 3 hp), betygsskalan A-F. 
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Godkända laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp), betygsskalan P/F. 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 

• Sensors and actuators. 
• Background of the IEC 

61131-3 standard.  
Kurslitteratur • Programming in instruction 

list, structured text, ladder 
diagram, FBD and SFC. 

Meddelas vid kursstart. 
 • Laboratory implementations 

on control systems 
(pneumatic cylinders) and 
control problems (PID and 
fuzzy). 

• PROFIBUS 

Prerequisites 
Basic knowledge of programming, 
digital electronics, and control systems, 
e.g. equivalent to the courses: HI1900 
Computer Programming Basic Course, 
HE1004 Digital Electronics, and Signals 
and Systems. 

Requirements 
Passed written examination (RED1; 3 
cr.), grades A-F. 
Passed laboratory assignments (LAB1; 
4,5 cr.), grades P/F. 
Final grade A-F. 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab works, and 
self studies. 
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HE1015  Robotik  Robotics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Ingemar Reyier, ingemar.reyier@mdh.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDES3 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S3666 

Mål Aim 
The aim of the course is to provide good 
knowledge about the design of robotic 
systems, their function, programming 
and applications. 

Kursen skall ge goda kunskaper om robotsystems uppbyggnad, funktion, 
programmering och användningssätt. 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

 • förklara konstruktionen av robotsystem  
After passing the course, you should be 
able to: • beskriva robotars möjligheter och begränsningar  

• redogöra för och tillämpa säkerhetskraven vid robotanvändning i 
praktiken  

• explain the design of a 
robotic system 

• describe the limitations and 
possibilities of robots 

• behärska grunderna i robotprogrammering vilket innebär att kunna 
- redogöra för de vanligaste robotprogrammeringsspråken på 
marknaden 
- förklara innebörden av de olika programmeringsparadigmerna, ”on-
line”, ”off-line” samt ”play-back” 
- strukturera ett felsäkert och underhållsbart robotprogram 
- tillämpa något av de vanligaste språken, t ex RAPID 
- skapa robotprogram både från ”on-line” och ”off-line” miljöer 

• explain and make use of the 
safety requirements for 
robotic use in a practical way 

• program a robotic system  
• use tools for simulation of 

robotic systems 
• descibe the necessary steps in 

projectplanning 
• använda och utnyttja simuleringshjälpmedel för robotsystem • describe sensor systems and 

tools used together with 
robots. • beskriva de nödvändiga stegen vid projektering 

• beskriva sensorsystem och verktyg som robotar är utrustade med 
Syllabus  

• trends of development 
Kursinnehåll • application areas 

• the design of robot • utvecklingstrender 
• driving systems 

• användningsområden • internal and external sensors 
• robotuppbyggnad • application tools 
• drivsystem • programming 

• safety • inbyggda och externa sensorer 
• project planning 

• applikationsverktyg 
Prerequisites • programmering 
Basic knowledge in high level 
programming and basic knowledge 
about sensors, electric circuits, and 
electro technical components. 

• säkerhet 
• projektering 

 
Requirements Förkunskaper Passed written exam (TEN1; 4,5 cr.) 
grading A-F 
Passed practical exercises (LAB1; 3 cr.) 
grading A-F  
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

Grundläggande programmering, kunskaper om sensorer och elektrotekniska 
komponenter. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan A-F. 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 

Required Reading 
Bolmsjö, Gunnar: Industriell 
robotteknik, 2006, ISBN: 9144008481 

Kurslitteratur 
Other Bolmsjö, Gunnar: Industriell robotteknik, 2006, ISBN: 9144008481 The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work and self  
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studies. 
Övrigt 
Arbetsformerna är föreläsningar, obligatoriska laborationer och självstudier. 
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HE1016  Elektronikdesign, projektkurs  Electronic Design, Project Course 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Piotr Kolodziejski, 

piotr.kolodziejski@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9745 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  
  Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3006 

Mål Aim 
The main purpose of this course is to 
give some practical skills about the 
theoretical knowledge achieved in 
different areas as Digital technique, 
Micro computer technique, Electricity, 
Electronics and Programming. 
Especially knowledge of common 
electronic components in an electronic 
system is a main idea. Very important is 
to achieve knowledge about interfaces 
between different systems on block 
level. The course should involve 
students from different specialties if 
possible. 

Kursens övergripande mål är att ge praktiska kunskaper om den teori som 
tidigare behandlats inom områden som digitalteknik, mikrodatorteknik, ellära, 
elektronik, programmering m.fl. Speciellt fokuseras på praktiska kunskaper 
om de vanligaste elektronikkomponenterna i elektroniska system. Särskilt 
viktigt är att ge kunskap om de gränssnitt som finns mellan olika system på 
blocknivå. Kursen bör ges i blandade grupper från olika inriktningar i mån av 
intresse och logistiska möjligheter. 
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna 

• kunna konstruera ett elektroniskt subsystem som uppfyller given 
specifikation 

• ha grundläggande kunskaper om konstruktion av större elektroniska 
system This means that the student after this 

course should be able to 
• kunna söka och använda information i datablad, manualer och andra 

informationskällor 
• design an electronic sub-

system that meets a given 
specification of 
requirements.  

• kunna bygga en fungerande prototyp och kunna felsöka en 
konstruktion 

• possess basic knowledge of 
large electronic systems  • ha ökade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation. 

 • retrieve and use information 
from data sheets, data 
manuals and other sources of 
information 

Kursinnehåll 
• Dimensionering av ett elektroniskt (elektromekaniskt kan 

förekomma) subsystem efter given specifikation.  • build a working prototype, 
and be trained in fault 
finding • Mätning och dokumentation av en framtagen prototyp.  

• Komponentkännedom.  • possess good abilities to 
make presentations and 
describe project 
documentation, both orally 
and in writing. 
 

• Konstruktion för serieproduktion.  
• Prototypbygge. 

 

Förkunskaper 
Syllabus Studenten ska före kursen känna till hur ett projekt bedrivs och kunna skriva 

en teknisk rapport, samt ha grundläggande kunskaper inom digitalteknik, 
mikrodatorteknik, ellära, elektronik och telekommunikation 

• Designing an electronic 
subsystem according to a 
given specification 

• Measuring and 
documentation of a prototype Kursfordringar 

Godkänt projektarbete  
(PRO1, 5p), betygsskalan 3, 4, 5 

• Knowledge about the effect 
of components and spread in 
component value for serial 
production.  Kurslitteratur 

Lärobok: Bestäms inför varje ny start av kurs. • Building a prototype 
 Prerequisites 

The student should before the course 
have skills in working in project and be 
able to write a technical report, 
have basic knowledge in the fields of 
Digital technique, Micro computer 
technique, Electrical circuits and 
Electronics and Telecommunications. 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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Requirements 
Passed project assignment 
(PRO1, 5cr.), grading: 3, 4, 5 

Required Reading 
Contact the department for further 
information 

Registration 
Exam: Contact the department for 
further information 
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HE1017  Dynamik  Dynamics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Taras Kentrschynskyj, tkj@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9458 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIDES2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S3055 

Mål Aim 
Participants of this course should 
achieve basic knowledge of static’s and 
particle dynamics, and an introduction to 
rotation of rigid bodies.  

Kursen skall ge goda kunskaper i statikens och partikeldynamikens grunder 
samt ge en introduktion till stela kroppars rotation. 
För godkänt betyg skall studenten kunna: 

To obtain the grade E, the student shall 
be able to 

• Analysera enklare statiska system med och utan friktionsvillkor, 
frilägga delar och ställa upp jämviktsekvationer samt behandla dessa 
matematiskt 

• analyse simple static systems 
with and without friction, use 
free-body diagrams and 
equations of equilibrium, and 
treat these mathematically. 

• Redogöra för och matematiskt behandla de allmänna sambanden 
mellan en partikelrörelses olika egenskaper, såsom läge, hastighet 
och acceleration, representerade i cartesiska och naturliga 
koordinatriktningar 

• describe the general bonds 
uniting the different 
properties of particle motion, 
like displacement, velocity 
and acceleration, represented 
in rrectangular as well as 
normal and tangential 
coordinates. 

• Analysera enklare problem rörande partiklars rät- och kroklinjiga 
rörelser, ställa upp rörelseekvationer med hjälp av kraftekvationen 
och härledda lagar samt behandla dessa matematiskt 

• Redogöra för rörelsens egenskaper vid de olika fallen av linjära 
svängningar 

• analyse simple problems 
concerning straight and 
curvilinear motion of 
particles, write equations of 
motion based on Newton's 
laws and derived laws, and 
treat these mathematically. 

• Redogöra för begreppen relativ rörelse och tröghetskrafter/fiktiva 
krafter och använda dessa, när så är lämpligt, vid behandling av 
enklare dynamiska system 

• Lösa enklare problem rörande en stel kropps rotation kring fix axel 
med hjälp av moment- och energibetraktelser 

• Kontrollera rimligheten i angivna lösningar med hjälp av t ex 
dimension och geometri 

• describe the properties of 
motion of the different cases 
of linear oscillation. • Analysera och simulera med komplicerade mekaniska system med 

hjälp av kraftfullt beräkningsverktyg • describe the concepts of 
relative motion, and use 
these, when appropriate, 
while treating simple 
dynamical systems. 

För högre betyg skall studenten kunna: 
• Teoretiskt härleda de mekaniska lagar som används i kursen 
• Analysera och behandla några svårare statiska och dynamiska 

problem innefattande mer krävande matematisk behandling • solve simple problems of 
rotation of a rigid body about 
a fixed axis, using analysis of 
torque and energy. 

 

Kursinnehåll • control the possible 
correctness of proposed 
solutions, e g  concerning 
dimension and geometry. 

• Storheter, enheter och dimensioner 
• Krafter, moment 
• Jämvikt. Friläggning • analyse and simulate 

complex mechanical systems 
using an advanced 
computing tool. 

• Masscentrum. Friktion 
• Partikelkinematik. Naturliga koordinater 
• Newtons lagar. Partikeldynamik To obtain higher grades, the student 

shall be able to • Arbete, effekt, energi 
• Rörelsemängd, rörelsemängdsmoment • theoretically derive the laws 

of mechanics used in the 
course. • Svängningar 

• Relativ rörelse, tröghetskrafter • analyse and manage 
somewhat harder static and 
dynamic problems, including 

• Tröghetsmoment. Stel kropps rotation kring fix axel 
• Introduktion till datorstödd simulering av mekaniska system 
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 more advanced mathematical 
treatment. 

Förkunskaper Syllabus Vektorgeometri, envariabelanalys, differentialekvationer motsvarande 
kurserna HN1901 Matematik 1 och HN1001 Tillämpad matematik 

• Units, quantities and 
dimensional analysis. 

• Forces, torque. 
Kursfordringar • Equilibrium. Free-body 

diagrams.  Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F 
Godkända datorövningar (ÖVN1, 3 hp) 
Slutbetyg grundat på båda ovanstående moment, betygsskala A-F. 

• Center of mass. Friction. 
• Kinematics of particles. 

Normal and tangential 
coordinates. Kurslitteratur 

• Newton’s laws. Dynamics of 
particles. 

Grahn R & Jansson P Å: Mekanik, Studentlitteratur 2002. ISBN 91-44-01909-
2 • Work, power, energy. 
 • Momentum, angular 

momentum. 
• Vibrations. 
• Relative motion, forces. 
• Moment of inertia. Rotation 

of a rigid body about a fixed 
axis. 

• Introduction to computer 
simulation of mechanical 
systems. 

Prerequisites 
Vector geometry, one variable calculus, 
differential equations, corresponding to 
the courses HN1901 Matematik I och 
HN1001 Tillämpad matematik. 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 4.5 cr.), 
grading A-F 
Passed lab assignments (ÖVN1; 3 cr.), 
grading P/F 
The final grade is based on the written 
examination. Grading A-F. 

Required Reading 
The course literature is posted on the 
course’s homepage at least four weeks 
before the course starts. 
The previous academic year used the 
following literature: 
Grahn R & Jansson P Å: Mekanik; 
Studentlitteratur 2002. 
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HE1018  Data och telekommunikation  Data- and Telecommunication 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Stefan Karnebäck, skk@sth.kth.se Kursnivå/Level 
AF Tel. 08-790 9474 Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMEL2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Termin 4 för dem som började VT06 

Mål Aim 
To provide fundamental knowledge 
about electronic communication Målet är att uppnå grundläggande kunskaper om kommunikationsprocessen.  

 After passing the course you should be 
able to Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 
 • förklara viktiga begrepp och terminologi inom tele- och 

datorkommunikation • Explain important concepts 
and terminology within the 
communication field • beskriva och sammanfatta de grundläggande komponenterna i ett 

kommunikationssystem • Describe the basic 
components in a 
communication system 

• analysera signaler i tid- och frekvensdomänerna 
• förklara skillnaden mellan digitala och analoga signaler  • Analyse signals in the 

domain of time and 
frequency   

• beskriva funktionen hor protokoll för kommunikation i lokala nät 
• förbereda lokala nät för TCP/IP-baserad kommunikation 

• Explain the difference 
between digital and analogue 
signals 

• beräkna datahastigheter i en kanal 
• tillämpa teorin om kodning och modulering på 

kommunikationssystem • Describe the function of 
protocols for Local Area 
Network (LAN) 
communication 

• beskriva hur dämpning och störning påverkar signalen i ett 
transmissionsmedium 

• redogöra för beteendet hos elektromagnetiska vågor och kunna 
upprätta en länkbudget 

• Prepare a LAN for TCP/IP 
communication 

• Calculate the data rate in a 
data channel 

 

Kursinnehåll • Apply  the theory about 
coding and modulation in a 
communication system • Signaler i tid- och frekvensdomän. 

• Fourierserier, analys av fyrkantvågen. • Describe in what way 
damping and interference 
influence the signal in a 
transmission media 

• Påverkan på signalen: bandbreddsbegränsande nät, dämpning, 
sampling, PCM-konvertering. 

• Analog modulering: Amplitud-, frekvens- och fasmodulering.  • Describe the appearance of 
electromagnetic waves and 
perform a link budget 
calculation 

• Digitala modulationsmetoder: ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 
QAM. 

• Datatransmission: Bandbredd, transmissionsmedia.  
• Datahastigheten kontra moduleringshastigheten, bandbredd kontra 

pulsbredd.  
Syllabus 

• Signals in the domain of time 
and frequency 

• Överföringssystem: Kablar (framåtgående och reflekterad effekt) • Fourier series and analysis of 
the square wave signal. • Antenner och vågutbredning 

• Tillämpningar: Fasta och trådlösa kommunikationssystem.(brus, 
bandbreddsbehov, felupptäckande och felrättande kodning). 

• Influence on the signal: 
network for limitation of 
bandwidth, damping, 
sampling and PCM 
converting 

• Grundläggande begrepp inom datakommunikation, standarder och 
OSI-modellen 

• Analogue modulation: 
amplitude-, frequency- and 
phase modulation. 

• Lokala nät: Ethernet och nätkomponenter som ingår i ett lokalt 
nätverk 

 • Methods for digital 
modulation: 
ASK,FSK,PSK,BPSK,QPSK
,QAM. 

Förkunskaper 
För att kunna följa kursen måste kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande 
godkänd kurs i matematik, ellära, elektronik. • Data transmission: 

Bandwidth, media of 
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transmission. 
Kursfordringar • Data rate versus modulation 

rate and bandwidth versus 
pulse width. 

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationsuppgifter (LAB1; 2,5 hp), betygsskalan P/F. 
Slutbetyg med betygsskalan A-F bestäms av skriftlig tentamen • Transmission systems 

• Antennas and wave 
propagation Kurslitteratur 

• Applications: Wired and 
wireless systems. (noise, 
requirement of bandwidth, 
error detecting and correcting 
codes) 

Wallander, Per, 17 lektioner i TELEKOMMUNIKATION, Perant AB, ISBN 
91-86296-10-8 
Kihl, Maria, Datorkommunikation, En inledande översikt, Studentlitteratur, 
ISBN 9789144008172 

• Fundamentals of data 
communication, standards 
and the OSI-model 

 

• Local Area Network: 
Ethernet and network devices 

Prerequisites 
Good knowledge in mathematics, 
electric circuits, and electronics. 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 5 cr.), 
grading A-F 
Passed practical exercises (LAB1; 2.5 
cr.), grading P/F 
The final grade is based on the written 
exam. Grading A-F. 

Required Reading 
Wallander, Per, 17 lektioner i 
TELEKOMMUNIKATION, Perant AB, 
ISBN 91-86296-10-8 
Kihl, Maria, Datorkommunikation, En 
inledande översikt, Studentlitteratur, 
ISBN 9789144008172 
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HE1024  Realtidssystem  Real Time Systems 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Erik Starbäck, est@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9457 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIDES3  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S3660 

Mål Aim 
The aim of the course is to provide good 
knowledge about real time system 
theories and an overview of different 
design methods with focus on reliability 
and safety in real time systems. The 
course will also give the student practice 
in developing and debugging real time 
applications using a modern 
development environment.  

Kursens mål är att förmedla grundläggande teorier om realtidssystem och ge 
en orientering om olika designmetoder för säkerhet och tillförlitlighet i 
realtidsystem. Kursen syftar också till att ge träning i praktisk användning av 
moderna utvecklingsmiljöer och felsökning av realtidsapplikationer. 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

• Använda moderna verktyg för utveckling och felsökning i 
realtidssystem 

 • Använda en färdig realtidskärna för att skapa egna 
realtidstillämpningar After passing the course, the student 

should be able to: 
• Förklara olika sätt att synkronisera processer • develop and debug real time 

applications using a modern 
development environment 

• Redogöra för olika schemaläggningsmetoder 
• Redogöra för distribuerade system speciellt med CAN-bussen • use a real time kernel to 

create real time applications • Använda något modernt UML-verktyg för kodgenerering 
 • explain different process 

synchronization methods 
Kursinnehåll • explain different scheduling 

algorithms • Krav på härdvara och kompilatorer: Datorarkitektur, 
mjukvarukonstruktion • explain the CAN bus and 

distributed real time systems 
in general • Realtidskärnor: Timerinterrupt, pre-emptive och nonpre-emptive 

kärnor • use a modern code 
generating UML-tool. • Processbegreppet: Processkommunikation, synkronisering, ömsesidig 

uteslutning, låsning, schemaläggning Syllabus 
• Portning till målsystem • hardware and compiler 

requirements: computer 
architecture, software design 

• Pålitliga system: Feltolerans, säkerhet 
• Optimering av kod: Olika varianter av optimering • real time kernels:  timer 

interrupt, pre-emptive and 
non-pre-emptive kernels 

• Utvecklingssystem: Emulatorer, simulatorer, debuggning 
• Moderna programutvecklingsmiljöer, praktisk användning av ett 

realtidsoperativsystem, utveckling av händelsestyrda applikationer 
från beskrivningar i form av tillståndsdiagram (UML state-charts) 

• processes: process 
communication, 
synchronisation, mutual 
exclusion , locking  

• scheduling 
Förkunskaper • reliability 
Goda kunskaper i C-programmering och mikrodatorsystem t ex motsvarande 
kurserna HI1900 Programmering grundkurs och HE1005 Mikrodatorteknik. 

• optimization 
• development environment: 

emulators, debuggers, 
simulators, UML state charts Kursfordringar 

Godkänd redovisning (RED1; 3 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 

Prerequisites 
Good knowledge of C programming and 
computer architecture (e.g. the courses 
HI1900 Computer Programming, Basic 
Course and HE1005  Computer 
Engineering 

Kurslitteratur 
Johansson, Roger m fl: Realtidssystem för högskolans Ingenjörsutbildningar, 
ISBN 91-89280-14-8 Requirements 
 Theoretical exam /RED1; 3 cr.), grading 

A-F 

120 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Practical exercises (LAB1; 4.5 cr.), 
grading A-F 
The final grade is based on the two 
parts. Grading A-F. 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 

Required Reading Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Johansson, Roger m fl: Realtidssystem 
för högskolans Ingenjörsutbildningar, 
ISBN 91-89280-14-8 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, and self 
studies. 
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HF0004  Matematik /Basårskurs/  Mathematics 
 

24 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 24 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
G  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Kan ej läsas som fristående kurs 

Kortbeskrivning Aim 
Mål att uppnå efter avslutade kurser:  Kursen skall ge en grundläggande förståelse för färdigheter i den 

matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser, 
som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningar 

 
Delkurs 1  
Studenten skall kunna: 

 • ha fördjupad taluppfattning 
och behärska numerisk 
räkning med reella tal 
skrivna på  
olika sätt samt kunna hantera 
formler 

Mål 
Mål att uppnå efter avslutade kurser:  
 
Delkurs 1  • beräkna och med korrekta 

enheter ange omkrets och 
area för några enkla områden 
samt area och volym för 
några enkla kroppar samt 
känna till begrepp och kunna 
använda viktiga satser från 
klassisk geometri 

Studenten skall kunna: 
• ha fördjupad taluppfattning och behärska numerisk räkning med 

reella tal skrivna på  
olika sätt samt kunna hantera formler 

• beräkna och med korrekta enheter ange omkrets och area för några 
enkla områden samt area och volym för några enkla kroppar samt 
känna till begrepp och kunna använda viktiga satser från klassisk 
geometri 

• behärska trigonometri i 
rätvinkliga trianglar   

• tolka, förenkla och omforma 
algebraiska uttryck med 
polynom  

• behärska trigonometri i rätvinkliga trianglar   
• tolka, förenkla och omforma algebraiska uttryck med polynom  

• ställa upp och lösa ekvationer 
av första och andra graden, 
linjära olikheter, 
rotekvationer och även 
polynomekvationer av högre 
grad genom faktorisering 
eller genom substitution 

• ställa upp och lösa ekvationer av första och andra graden, linjära 
olikheter, rotekvationer och även polynomekvationer av högre grad 
genom faktorisering eller genom substitution 

• ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa 
ekvationer som innehåller rationella uttryck 

• tolka och använda potenser och logaritmer med reella exponenter 
samt behärska gällande räknelagar t.ex. vid lösning av ekvationer 

• ställa upp, förenkla och 
använda rationella uttryck 
samt lösa ekvationer som 
innehåller rationella uttryck • förklara vad som kännetecknar linjära och några icke-linjära 

funktioner • tolka och använda potenser 
och logaritmer med reella 
exponenter samt behärska 
gällande räknelagar t.ex. vid 
lösning av ekvationer 

• arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa 
ekvationssystem med algebraiska metoder samt tolka lösningen ur 
grafiskt perspektiv 

• med hjälp av symmetriegenskapen hos andragradsfunktionen 
bestämma maximi- och minimipunkter 

• förklara vad som 
kännetecknar linjära och 
några icke-linjära funktioner • ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner, 

potensfunktioner och exponentialfunktioner som modeller för 
verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle 

• arbeta med räta linjens 
ekvation i olika former samt 
lösa ekvationssystem med 
algebraiska metoder samt 
tolka lösningen ur grafiskt 
perspektiv 

• använda sina kunskaper vid problemlösning och i studieinriktningens 
övriga ämnen. 

 • med hjälp av 
symmetriegenskapen hos 
andragradsfunktionen 
bestämma maximi- och 
minimipunkter 

Delkurs 2 
• förklara, åskådliggöra, använda och tolka begreppen ändringskvot 

och derivata för  
en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos 
funktionen och dess graf 

• ställa upp, tolka, använda och 
åskådliggöra linjära 
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funktioner, potensfunktioner 
och exponentialfunktioner 
som modeller för verkliga 
förlopp inom privatekonomi 
och i samhälle 

• härleda och använda deriveringsregler för några grundläggande 
potensfunktioner, exponentialfunktioner och använda kedjeregeln 

• beskriva varför och hur talet e införs 
• dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans 

värde numeriskt då funktionen är given genom sin graf • använda sina kunskaper vid 
problemlösning och i 
studieinriktningens övriga 
ämnen. 

• använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika 
tillämpade sammanhang  

 • använda matematiska modeller av olika slag, även sådana som 
bygger på aritmetiska och geometriska talföljder  Delkurs 2 

• förklara, åskådliggöra, 
använda och tolka begreppen 
ändringskvot och derivata för 
en funktion samt använda 
dessa för att beskriva 
egenskaper hos funktionen 
och dess graf 

• vid problemlösning använda grafritande räknare för att utföra 
beräkningar och åskådliggöra grafer. 

 
Delkurs 3 

• formulera och lösa matematiska problem av betydelse för 
tillämpningar med fördjupad kunskap om sådana begrepp och 
metoder som ingår i tidigare kurs 

• härleda och använda 
deriveringsregler för några 
grundläggande 
potensfunktioner, 
exponentialfunktioner och 
använda kedjeregeln 

• använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa 
trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla 
trigonometriska ekvationer samt utnyttja dessa vid problemlösning 

• beskriva varför och hur talet 
e införs 

• rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa 
funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp • dra slutsatser om en 

funktions derivata och 
uppskatta derivatans värde 
numeriskt då funktionen är 
given genom sin graf 

• härleda och använda de formler som behövs för att omforma 
trigonometriska uttryck vid lösning av trigonometriska ekvationer 

• beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel 
• förklara deriveringsreglerna för trigonometriska funktioner, 

logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, samt kunna tillämpa 
dessa regler vid problemlösning 

• använda sambandet mellan 
en funktions graf och dess 
derivata i olika tillämpade 
sammanhang  • använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang • använda matematiska 
modeller av olika slag, även 
sådana som bygger på 
aritmetiska och geometriska 
talföljder  

 
Delkurs 4  

• förklara deriveringsreglerna för produkt och kvot av elementära 
funktioner • vid problemlösning använda 

grafritande räknare för att 
utföra beräkningar och 
åskådliggöra grafer. 

• bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad 
problemlösning 

• förklara innebörden av begreppet differentialekvation och ge 
exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa 
problemsituationer där de kan uppstå 

 
Delkurs 3 

• formulera och lösa 
matematiska problem av 
betydelse för tillämpningar 
med fördjupad kunskap om 
sådana begrepp och metoder 
som ingår i tidigare kurs 

• förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet 
mellan integral och derivata samt ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar 

• förstå sambanden mellan exakta värden för olika vinklar med hjälp 
av enhetscirkeln • använda enhetscirkeln för att 

definiera trigonometriska 
begrepp, visa 
trigonometriska samband och 
ge fullständiga lösningar till 
enkla trigonometriska 
ekvationer samt utnyttja 
dessa vid problemlösning 

• formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
vald studieinriktning. 

 

Kursinnehåll 
kk Matematik motsvarande naturvetenskapligt program på 
gymnasieskolan. Kursen är uppdelad i fyra delstudiekurser, del 1;6hp del 
2;6hp del 3;6hp och del 4;6hp Detaljinnehållet  definieras i kurs PM 

• rita grafer till 
trigonometriska funktioner 
samt använda dessa 
funktioner som modeller för 
verkliga periodiska förlopp 

 

Förkunskaper • härleda och använda de 
formler som behövs för att 
omforma trigonometriska 
uttryck vid lösning av 
trigonometriska ekvationer 

Grundläggande behörighet och matematik B 

Kursfordringar 
Godkända skriftliga tentamina 
TEN1; 6hp, TEN2; 6hp, TEN3; 6hp, TEN4; 6hp 
TEN1 och TEN2 kan även godkännas med betyget E genom två godkända 
kontrollskrivningar per delkurs. Kontrollskrivningarna får endast användas vid 
ordinarie tentamen. 

• beräkna sidor och vinklar i 
en godtycklig triangel 

• förklara deriveringsreglerna 
för trigonometriska 
funktioner, 

123 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

För högre betyg på delkurs 1 och delkurs 2 krävs att studenten deltar vid 
skriftlig tentamen. 
På TEN4 är inga hjälpmedel tillåtna (miniräknare och formelsamling). 
Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt 
av valda uppgifter kontinuerligt under kursen. Slutbetyg grundas på samtliga 
moment. 

logaritmfunktioner, 
sammansatta funktioner, 
samt kunna tillämpa dessa 
regler vid problemlösning 

• använda andraderivatan i 
olika tillämpade 
sammanhang 

 
Delkurs 4  Kurslitteratur 

• förklara deriveringsreglerna 
för produkt och kvot av 
elementära funktioner 

Björk-Brolin Matematik 3000 kurs C och D för NV-programmet 
Björk-Brolin Formler och tabeller 
 • bestämma primitiva 

funktioner och använda dessa 
vid tillämpad problemlösning 

• förklara innebörden av 
begreppet 
differentialekvation och ge 
exempel på några enkla 
differentialekvationer och 
redovisa problemsituationer 
där de kan uppstå 

• förklara innebörden av 
begreppet integral och 
klargöra sambandet mellan 
integral och derivata samt 
ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av 
grundläggande tillämpningar 

• förstå sambanden mellan 
exakta värden för olika 
vinklar med hjälp av 
enhetscirkeln 

• formulera, analysera och lösa 
matematiska problem av 
betydelse för vald 
studieinriktning. 
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HF0007  Matematik /Basårskurs/  Mathematics 
 

12 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 12 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
G  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Kan ej läsas som fristående kurs 

Kortbeskrivning Aim 
Mål att uppnå efter avslutade kurser: Kursen skall ge en grundläggande förståelse för färdigheter i den 

matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser, 
som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningar. 

Studenten skall kunna: 
Delkurs 3 

• formulera och lösa 
matematiska problem av 
betydelse för tillämpningar 
med fördjupad kunskap om 
sådana begrepp och metoder 
som ingår i tidigare kurs  

 

Mål 
Mål att uppnå efter avslutade kurser: 
Studenten skall kunna: • använda enhetscirkeln för att 

definiera trigonometriska 
begrepp, visa 
trigonometriska samband och 
ge fullständiga lösningar till 
enkla trigonometriska 
ekvationer samt utnyttja 
dessa vid problemlösning  

Delkurs 3 
• formulera och lösa matematiska problem av betydelse för 

tillämpningar med fördjupad kunskap om sådana begrepp och 
metoder som ingår i tidigare kurs  

• använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa 
trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla 
trigonometriska ekvationer samt utnyttja dessa vid problemlösning  • rita grafer till 

trigonometriska funktioner 
samt använda dessa 
funktioner som modeller för 
verkliga periodiska förlopp  

• rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa 
funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp  

• härleda och använda de formler som behövs för att omforma 
trigonometriska uttryck vid lösning av trigonometriska ekvationer  • härleda och använda de 

formler som behövs för att 
omforma trigonometriska 
uttryck vid lösning av 
trigonometriska ekvationer  

• beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel  
• förklara deriveringsreglerna för trigonometriska funktioner, 

logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, samt kunna tillämpa 
dessa regler vid problemlösning  • beräkna sidor och vinklar i 

en godtycklig triangel  
• använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang • förklara deriveringsreglerna 

för trigonometriska 
funktioner, 
logaritmfunktioner, 
sammansatta funktioner, 
samt kunna tillämpa dessa 
regler vid problemlösning  

Delkurs 4  
• förklara deriveringsreglerna för produkt och kvot av elementära 

funktioner  
• bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad 

problemlösning  
• använda andraderivatan i 

olika tillämpade 
sammanhang 

• förklara innebörden av begreppet differentialekvation och ge 
exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa 
problemsituationer där de kan uppstå  Delkurs 4  

• förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet 
mellan integral och derivata samt ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar  

• förklara deriveringsreglerna 
för produkt och kvot av 
elementära funktioner  

• bestämma primitiva 
funktioner och använda dessa 
vid tillämpad problemlösning 

• förstå sambanden mellan exakta värden för olika vinklar med hjälp 
av enhetscirkeln  

• förklara innebörden av 
begreppet 
differentialekvation och ge 
exempel på några enkla 
differentialekvationer och 
redovisa problemsituationer 
där de kan uppstå  

• formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
vald studieinriktning. 

 

Kursinnehåll 
Matematik motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasieskolan. 
Kursen är uppdelad i två delstudiekurser, del 3;6hp och del 4;6hp • förklara innebörden av 

begreppet integral och 
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Detaljinnehållet definieras i kurs PM klargöra sambandet mellan 
integral och derivata samt 
ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av 
grundläggande tillämpningar  

 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet och matematik C • förstå sambanden mellan 

exakta värden för olika 
vinklar med hjälp av 
enhetscirkeln  

Kursfordringar 
Godkända skriftliga tentamina 
TEN3; 6hp, TEN4; 6hp med betygsskalan A-F. På TEN4 är inga hjälpmedel 
tillåtna (miniräknare och formelsamling). 
Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt 
av valda uppgifter kontinuerligt under kursen. Slutbetyg grundas på samtliga 
moment. 

• formulera, analysera och lösa 
matematiska problem av 
betydelse för vald 
studieinriktning. 

 

Kurslitteratur 
Björk-Brolin Matematik 3000 kurs C och D för NV-programmet 
Björk-Brolin Formler och tabeller 
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HF1000  Matematik 2  Mathematics 2 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Armin Halilovic, armin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4810 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3011 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall deltagarna 
kunna: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna: 

• Göra beräkningar med komplexa tal i polär-, rektangulär- och 
potensform 

• Göra beräkningar med 
komplexa tal i polär-, 
rektangulär- och potensform • Lösa binomiska ekvationer 

• Lösa binomiska ekvationer • Lösa separabla och linjära differentialekvationer av första ordningen • Lösa separabla och linjära 
differentialekvationer av 
första ordningen 

• Lösa differentialekvationer av högre ordningen med konstanta 
koefficienter 

• Lösa differentialekvationer 
av högre ordningen med 
konstanta koefficienter 

• Lösa differentialekvationer med konstanta koefficienter och system 
med hjälp av Laplace- och Fouriertransformer 

• Bestämma Fourierserien för en periodisk funktion • Lösa differentialekvationer 
med konstanta koefficienter 
och system med hjälp av 
Laplace- och 
Fouriertransformer 

• Lösa differentialekvationer med hjälp av z-transformer 
• Formulera, analysera och använda analytiska och transformmetoder 

vid lösning av några naturvetenskapliga och tekniska problem 
 • Bestämma Fourierserien för 

en periodisk funktion 
Kursinnehåll • Lösa differentialekvationer 

med hjälp av z-transformer • Komplexa tal: Det komplexa talplanet; absolutbelopp och argument; 
polär, rektangulär och exponentiell form; Eulers och de Moivres 
formler; binomiska ekvationer; algebraiska ekvationer 

• Formulera, analysera och 
använda analytiska och 
transformmetoder vid lösning 
av några naturvetenskapliga 
och tekniska problem 

• Taylors formel 
• Differentialekvationer: Separabla differentialekvationer; linjära 

differentialekvationer av första ordningen  

• Linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter och olika 
typer av högerled, tillämpningar 

• Heaviside-funktionen, Dirac-funktionen 
• Laplacetransformer 
• z-transformer 
• Udda och jämna funktioner 
• Sinus- och cosinusserier 
• Fourierserier på trigonometrisk form, exponentialform och amplitud- 

fasvinkelform 
• Fouriertransformer 
• Lösning av differentialekvationer och system av 

differentialekvationer med användning av transformmetoder 
• Tillämpningar inom olika tekniska områden 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i envariabelanalys och linjär algebra. 

Kursfordringar 
Godkända tentamina: 
(TEN1; 3 hp), betygsskala A-F omfattande differentialekvationer, komplexa 
tal och Taylors formel 
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(TEN2; 3 hp), betygsskala A-F omfattande Laplace-, Fourier- och z-
transformer samt Fourierserier 
Godkända laborationer (LAB1 1,5 hp), betygsskala P/F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskala A-F 
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HF1001  Köteori och matematisk statistik  Queuing Theory and Mathematical 
Statistics 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Armin Halilovic, armin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4810 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIDEH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3012 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall deltagarna 
kunna: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna: 

• Beräkna och tolka de elementära lägesmåtten och spridningsmåtten • Beräkna och tolka de 
elementära lägesmåtten och 
spridningsmåtten 

• Tolka, sammanställa och värdera data i tabeller och diagram 
• Definiera och förklara grundläggande begrepp i mängdlära, 

kombinatorik och sannolikhetslära • Tolka, sammanställa och 
värdera data i tabeller och 
diagram • Beräkna sannolikheter vid enkla slumpförsök och slumpförsök i flera 

steg • Definiera och förklara 
grundläggande begrepp i 
mängdlära, kombinatorik och 
sannolikhetslära 

• Definiera och beräkna väntevärde, varians och standardavvikelse för 
en stokastisk variabel 

• Ställa upp enkla statistiska modeller för konkreta situationer • Beräkna sannolikheter vid 
enkla slumpförsök och 
slumpförsök i flera steg 

• Lösa problem med diskreta och kontinuerliga stokastiska 
fördelningar 

• Definiera och beräkna 
väntevärde, varians och 
standardavvikelse för en 
stokastisk variabel 

• Använda den centrala gränsvärdessatsen för att lösa relaterade 
tillämpningar 

• Bestämma konfidensintervall för medelvärdet av en stokastisk 
variabel • Ställa upp enkla statistiska 

modeller för konkreta 
situationer • Använda egenskaper för markovkedjor för att bestämma stationära 

och tidsberoende sannolikheter för några födelse- dödsprocesser • Lösa problem med diskreta 
och kontinuerliga stokastiska 
fördelningar 

• Analysera och modellera problem som är relaterade till m/m/m, 
m/m/k och m/m/m/k/c kösystem • Använda den centrala 

gränsvärdessatsen för att lösa 
relaterade tillämpningar 

• Beräkna medelväntetid, totaltid, belastning, avverkad och spärrad 
trafik i m/m/m, m/m/m/k och m/m/m/k/c kösystem 

• Bestämma konfidensintervall 
för medelvärdet av en 
stokastisk variabel 

• Beräkna tidsspärr och anropsspärr i m/m/m/k och m/m/m/k/c 
kösystem 

• Bestämma antalet betjänare och/eller betjäningsintensitet med 
utgångspunkt från givna egenskaper hos ett kösystem 

• Använda egenskaper för 
markovkedjor för att 
bestämma stationära och 
tidsberoende sannolikheter 
för några födelse- 
dödsprocesser 

• Analysera m/g/l och g/m/l kösystem 
• Använda dataprogram (t ex Maple, Matlab eller Mathematica) för att 

lösa problem med prestandautvärdering och dimensionering av ett 
kösystem • Analysera och modellera 

problem som är relaterade till 
m/m/m, m/m/k och 
m/m/m/k/c kösystem 

 

Kursinnehåll 
• Beräkna medelväntetid, 

totaltid, belastning, avverkad 
och spärrad trafik i m/m/m, 
m/m/m/k och m/m/m/k/c 
kösystem 

Statistik 
• Beskrivande statistik. 
• Mängder och kombinatorik. Grundbegrepp i sannolikhetsläran. 
• Utfallsrum, beroende och oberoende händelser. Betingad sannolikhet. 

Satsen om total sannolikhet.  
• Beräkna tidsspärr och 

anropsspärr i m/m/m/k och 
m/m/m/k/c kösystem • Stokastiska variabler. Väntevärde, varians och standardavvikelse.  

• Bestämma antalet betjänare 
och/eller betjäningsintensitet 
med utgångspunkt från givna 
egenskaper hos ett kösystem 

• Diskreta stokastiska variabler. 
• Likformig, geometrisk och hypergeometrisk fördelning. 
• Binomial- och Poissonfördelning.  
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• Analysera m/g/l och g/m/l 
kösystem 

• Kontinuerliga stokastiska variabler. Likformig fördelning, 
exponential- och normalfördelning.  

• Använda dataprogram (t ex 
Maple, Matlab eller 
Mathematica) för att lösa 
problem med 
prestandautvärdering och 
dimensionering av ett 
kösystem 

• Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen. 
• Punktskattning och konfidensintervall. 

Köteori 
• Stokastiska processer. Markovkedjor i diskret och kontinuerlig ti. 

Stationära sannolikheter. Födelse- dödsprocesser 
• Grundbegrepp inom köteorin. Kendells notation och Littles sats.   

• Ankomstprocesser och betjäningstidsprocesser. Ködisciplin. 
Belastning. Utnyttjning. Trafikbegreppet. 

• Kösystem med begränsat/obegränsat antal köpare/kunder. 
• M/M/m; väntsystem med m betjänare, obegränsat antal köplatser och 

obegränsat antal kunder. 
• M/M/m/K; väntsystem med m betjänare, K köplatser och obegränsat 

antal kunder. 
• M/M/m/K/C; väntsystem med m betjänare, K köplatser och C 

kunder. 
• Upptagetsystem, typ Erlang, Engset och Bernoulli (Binomial) 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i envariabelanalys och linjär algebra 

Kursfordringar 
Godkända tentamina: 
(TEN1; 3 hp), betygsskala A-F, omfattande matematisk statistik. 
(TEN2; 3 hp), betygsskala A-F, omfattande köteori 
Godkända laborationer: (LAB1; 1,5 hp), betygsskala P/F 
Slutbetyg grundas på samtliga moment, betygsskala A-F. 

Kurslitteratur 
Lärobok bestäms inför varje ny start av kurs. 
Senast användes: 
Vännman, Kerstin: Matematisk statistik 
Körner, Ulf: Köteori 
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HF1002  Diskret matematik  Discrete Mathematics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Håkan Strömberg, hakan@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3120 

Mål Aim 
Kursens mål är att utöka studentens 
matematiska ”verktygslåda” med stoff 
speciellt viktigt för en blivande 
dataingenjör som efter kursen skall: 

Kursens mål är att utöka studentens matematiska ”verktygslåda” med stoff 
speciellt viktigt för en blivande dataingenjör som efter kursen skall: 

• Visa förmåga att kommunicera matematik genom muntlig och 
skriftlig redovisning • Visa förmåga att 

kommunicera matematik 
genom muntlig och skriftlig 
redovisning 

• Visa förmåga att använda ett symbolbehandlande datorverktyg 
• Visa förmåga att lösa problem 
• Kunna modellera problem utifrån givna textproblem, inse vikten av 

att förstå problemet, kunna göra upp en lösningsplan, genomföra den 
och till sist verifiera svaret 

• Visa förmåga att använda ett 
symbolbehandlande 
datorverktyg 

• Visa förmåga att lösa 
problem  

• Kunna modellera problem 
utifrån givna textproblem, 
inse vikten av att förstå 
problemet, kunna göra upp 
en lösningsplan, genomföra 
den och till sist verifiera 
svaret 

Kursinnehåll 
• Kombinatorik och sannolikhetslära 
• Talteori 
• Mängdlära 
• Rekursion 

 • Grafteori 
• Logik 
• Datoranvändning 
• Problemlösning 
• Matematiskt språk 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i programmering 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1, 3 hp), betygsskalan A-F 
Tentamen innehåller både teoretiska och praktiska moment. 
Godkända laborationer (ÖVN1, 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F 

Kurslitteratur 
Speciellt för kursen framtaget kompendium, KTH/STH 
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HF1003  Matematik och matematisk statistik  Mathematics and Statistics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Armin Halilovic, armin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4810 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIDEH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3000 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall deltagarna 
kunna: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna: 

• Göra beräkningar med komplexa tal i polär-, rektangulär- och 
potensform 

• Göra beräkningar med 
komplexa tal i polär-, 
rektangulär- och potensform • Lösa binomiska ekvationer 

• Lösa binomiska ekvationer • Lösa separabla differentialekvationer • Lösa separabla 
differentialekvationer • Tillämpa separabla differentialekvationer i olika tekniska områden 

• Lösa linjära differentialekvationer av första ordningen • Tillämpa separabla 
differentialekvationer i olika 
tekniska områden 

• Lösa linjära differentialekvationer av högre ordningen med konstanta 
koefficienter • Lösa linjära 

differentialekvationer av 
första ordningen 

• Tillämpa linjära differentialekvationer inom olika tekniska områden 
• Beräkna och tolka de elementära lägesmåtten och spridningsmåtten 

• Lösa linjära 
differentialekvationer av 
högre ordningen med 
konstanta koefficienter 

• Tolka, sammanställa och värdera data i tabeller och diagram 
• Definiera och förklara grundläggande begrepp i mängdlära, 

kombinatorik och sannolikhetslära 
• Tillämpa linjära 

differentialekvationer inom 
olika tekniska områden 

• Beräkna sannolikheter vid enkla slumpförsök och slumpförsök i flera 
steg 

• Definiera och beräkna väntevärde, varians och standardavvikelse för 
en stokastisk variabel 

• Beräkna och tolka de 
elementära lägesmåtten och 
spridningsmåtten • Ställa upp enkla statistiska modeller för konkreta situationer 

• Tolka, sammanställa och 
värdera data i tabeller och 
diagram 

• Lösa problem med diskreta och kontinuerliga stokastiska 
fördelningar 

• Definiera och förklara 
grundläggande begrepp i 
mängdlära, kombinatorik och 
sannolikhetslära 

• Använda den centrala gränsvärdessatsen för att lösa relaterade 
tillämpningar 

• Bestämma konfidensintervall för medelvärdet av en stokastisk 
variabel • Beräkna sannolikheter vid 

enkla slumpförsök och 
slumpförsök i flera steg 

• Härleda vissa formler och satser 
• Använda lämplig programvara för undersökningar av ovannämnda 

typer av problem 
• Definiera och beräkna 

väntevärde, varians och 
standardavvikelse för en 
stokastisk variabel 

 

Kursinnehåll • Ställa upp enkla statistiska 
modeller för konkreta 
situationer 

• Komplexa tal: Det komplexa talplanet. Absolutbelopp och argument. 
Polär och rektangulär och exponentiell form. Eulers och de Moivres 
formler. Binomiska ekvationer. Algebraiska ekvationer. 

• Lösa problem med diskreta 
och kontinuerliga stokastiska 
fördelningar • Taylors formel 

• Använda den centrala 
gränsvärdessatsen för att lösa 
relaterade tillämpningar 

• Differentialekvationer: Separabla differentialekvationer. Linjära 
differentialekvationer av första ordningen. Linjära 
differentialekvationer med konstanta koefficienter av högre ordning 
och olika typer av högerled. Tillämpningar. 

• Bestämma konfidensintervall 
för medelvärdet av en 
stokastisk variabel • Statistik: Beskrivande statistik. 

• Härleda vissa formler och 
satser • Mängder och kombinatorik. Grundbegrepp i sannolikhetsläran.  

• Utfallsrum, beroende och oberoende händelser. Betingad sannolikhet. • Använda lämplig 
programvara för 
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Satsen om total sannolikhet.  undersökningar av 
ovannämnda typer av 
problem • Stokastiska variabler. Väntevärde, varians och standardavvikelse. 

• Diskreta stokastiska variabler. 
Syllabus • Likformig, geometrisk och hypergeometrisk fördelning. • Complex numbers: The 

complex plane. Modulus and 
argument. Polar, rectangular 
and exponential form. 
Euler´s and de Moivre´s 
theorems. Binomial 
equations. Algebraic 
equations. 

• Binomial- och Poissonfördelning. 
• Kontinuerliga stokastiska variabler. Likformig fördelning, 

exponential- och normalfördelning. 
• Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen. 
• Punktskattning och konfidensintervall. 

 
• Differential equations: 

Separable differential 
equations. First order 
differential equations. Linear 
differential equations with 
constant coefficients. 
Applications. 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i envariabelanalys och linjär algebra 

Kursfordringar 
Godkända tentamina: 
(TEN1; 3 hp), betygsskala A-F, omfattar differentialekvationer, komplexa tal 
och Taylors formel 
(TEN2; 3 hp), betygsskala A-F, omfattar matematisk statistik 
Godkänd laborationer (LAB1; 1,5 hp), betygsskala P/F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskalan A-F. 

• Statistics: Descriptive 
statistics. 

• Sets and combinatorics. 
Probability theory, basic 
notations.  

• Sample spaces, dependent 
and independent events. 
Conditional probability. The 
theorem of total probability. 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
Senast användes: 
Adams: Calculus, A Complete Course, 6th ed. 
Vännman, Kerstin: Matematisk statistik 

• Stochastic variables. 
Expected value, variance and 
standard deviation. 

• Discrete stochastic variables.  • Uniform, hypergeometric 
distribution. Anmälan 

• The binominal and Poisson 
distributions.  

• Continuous random 
variables. Uniform 
distribution, exponential and 
normal distribution 

Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

• Functions of random 
variables. The central limit 
theorem. 

• Point estimation and interval 
estimation 

Prerequisites 
Basic knowledge in calculus and linear 
algebra 

Requirements 
Passed exams: 
(TEN1; 3 cr.), credit rate A-F 
(TEN2; 3 cr.), credit rate A-F 
Passed lab work (LAB1; 1,5 cr.), credit 
rate P/F 
In total credit rate A-F. 

Required Reading 
Contact the department for further 
information. 

Registration 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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HF1004  Matematik 2 med matematisk statistik  Mathematics and Statistics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulf Djupedal, ulf.djupedal@sth.kth.se Kursnivå/Level 
AF Tel. 08-790 9000 Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIBEA1, TIBHL1, TIBYH1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Studenten skall efter genomgången kurs 
ha de färdigheter i matematik som krävs 
i övriga kurser inom 
ingenjörsprogrammet ”Byggteknik med 
inriktning mot byggteknik och design” 

Studenten skall efter genomgången kurs ha de färdigheter i matematik som 
krävs i övriga kurser inom ingenjörsprogrammet ”Byggteknik med inriktning 
mot byggteknik och design” 
 

 Detta innebär att studenten efter avslutad kurs för godkänt betyg skall  Detta innebär att studenten efter 
avslutad kurs för godkänt betyg skall   

• kunna utföra räkneoperationer med komplexa tal skrivna på olika 
former 

 
• kunna utföra 

räkneoperationer med 
komplexa tal skrivna på olika 
former 

• kunna ställa upp differentialekvationer som modeller av verkliga 
förhållanden 

• kunna lösa första ordningens differentialekvationer med såväl 
konstanta som icke-konstanta koefficienter samt andra ordningens 
differentialekvationer med konstanta koefficienter 

• kunna ställa upp 
differentialekvationer som 
modeller av verkliga 
förhållanden 

• i enkla fall kunna tillämpa flervariabelanalys med partiella derivator • kunna lösa första ordningens 
differentialekvationer med 
såväl konstanta som icke-
konstanta koefficienter samt 
andra ordningens 
differentialekvationer med 
konstanta koefficienter 

• kunna förklara och tillämpa begreppet dubbelintegral 
• kunna förklara sannolikhetslärans grundbegrepp samt kunna använda 

dessa till problemlösning 
• kunna välja relevant sannolikhetsfördelning och använda dess 

frekvens – och fördelningsfunktion 
• i enkla fall kunna tillämpa 

flervariabelanalys med 
partiella derivator 

• behärska statistiska tillämpningar i form av punkt- och 
intervallskattningar 

 • kunna förklara och tillämpa 
begreppet dubbelintegral 

Kursinnehåll • kunna förklara 
sannolikhetslärans 
grundbegrepp samt kunna 
använda dessa till 
problemlösning 

• Komplexa tal 
• Differentialekvationer med tillämpningar 
• Sannolikhetslärans grundbegrepp 
• Olika sannolikhetsfördelningar • kunna välja relevant 

sannolikhetsfördelning och 
använda dess frekvens – och 
fördelningsfunktion 

• Punkt- och intervallskattningar 
 

• behärska statistiska 
tillämpningar i form av 
punkt- och 
intervallskattningar 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp), betygsskala A-F 
Skriftlig tentamen (TEN2; 4 hp), betygsskala A-F 
Slutbetyget baseras på båda momenten. Betygsskala A-F.  

Kurslitteratur 
Bestäms inför varje ny start av kurs. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HF1009  Introduktionskurs i matematik  Introduction to Mathematics 
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Armin Halilovic, armin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 4810 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6A2300 

Mål Abstract 
Introductory course in basic algebra and 
elementary functions. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna: 

• Förenkla algebraiska uttryck 
Aim • Bestämma definitionsmängder och göra beräkningar med uttryck 

som innehåller potenser, rötter, logaritmer, rationella och 
trigonometriska funktioner 

Efter genomgången kurs skall deltagarna 
kunna: 

• Förenkla algebraiska uttryck 
• Lösa andragradsekvationer och olikheter • Bestämma 

definitionsmängder och göra 
beräkningar med uttryck som 
innehåller potenser, rötter, 
logaritmer, rationella och 
trigonometriska funktioner 

• Lösa logaritmiska och trigonometriska ekvationer 
 

Kursinnehåll 
• Algebraiska uttryck • Lösa andragradsekvationer 

och olikheter • Linjära ekvationer och olikheter 
• Lösa logaritmiska och 

trigonometriska ekvationer • Kvadratkomplettering 
• Andragradsekvationer 

Required Reading • Rotekvationer Dunkel et al: Mot bättre vetande i 
Matematik, Studentlitteratur • Olikheter 

• Absolutbelopp  

• Potenser 
• Rötter 
• Exponentialekvationer 
• Logaritmer 
• Logaritmiska ekvationer 
• Trigonometriska funktioner 
• Grundläggande trigonometriska ekvationer 

 

Kursfordringar 
Godkänd kontrollskrivning (RED1; 1,5 hp), betygsskala P/F. 

Kurslitteratur 
Dunkel et al: Mot bättre vetande i Matematik, Studentlitteratur 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 
Till tentamen: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 
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HF1010  Introduktionskurs i datateknik  Introduction to Computer Studies 
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Magnus Brenning, 

magnus.brenning@syd.kth.se 
Kursnivå/Level 

P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F Tel. 08-7904843 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  
  Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6A2301 

Mål Aim 
Kursens syfte är att ge förståelse för och 
allmänna kunskaper om datorer samt att 
göra studenterna väl förtrogna med den 
datorutrustning som kommer att ha en 
central roll som hjälpmedel, övnings- 
och utvecklingsverktyg genom hela 
studietiden. 

Kursens syfte är att ge förståelse för och allmänna kunskaper om datorer samt 
att göra studenterna väl förtrogna med den datorutrustning som kommer att ha 
en central roll som hjälpmedel, övnings- och utvecklingsverktyg genom hela 
studietiden. 
Studenterna ska efter kursen kunna: 

• Använda sig av i undervisningen tillgängliga nätverk och ansluta sig 
via en dator i allmän datorsal till sitt personliga konto och göra 
filöverföringar 

Studenterna ska efter kursen kunna: 
• Använda sig av i 

undervisningen tillgängliga 
nätverk och ansluta sig via en 
dator i allmän datorsal till sitt 
personliga konto och göra 
filöverföringar 

• Använda Skolans mailprogram för att ta emot e-post, skicka e-post 
och bifoga dokument 

• Via Internet hemifrån komma åt Skolans minnesareor, inklusive att 
läsa e-post hemifrån • Använda Skolans 

mailprogram för att ta emot 
e-post, skicka e-post och 
bifoga dokument 

• Skapa, dela ut rättigheter och söka upp gemensamma mappar för 
gemensamma dokument i sina respektive hemkataloger 

• Använda ordbehandlare och kalkylprogram i undervisningsmiljön så 
att laborationeredogörelser och skriftliga inlämningar kan utföras 
med dessa verktyg 

• Via Internet hemifrån 
komma åt Skolans 
minnesareor, inklusive att 
läsa e-post hemifrån 

 • Skapa, dela ut rättigheter och 
söka upp gemensamma 
mappar för gemensamma 
dokument i sina respektive 
hemkataloger 

Kursinnehåll 
Datorbaserade övningar i konto- och filhantering. 
Övningar med textbehandlings- och kalkylprogram. 

• Använda ordbehandlare och 
kalkylprogram i 
undervisningsmiljön så att 
laborationeredogörelser och 
skriftliga inlämningar kan 
utföras med dessa verktyg 

Introduktion till programmering. 
 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1: 1,5 hp), betygsskala P/F. 
För godkänt betyg krävs deltagande i vissa, angivna föreläsningar samt 
godkända redovisningar från vissa, angivna datorövningar som ingår i kursen. Syllabus 

Computer based exercises in accounting 
and file handling. 
Exercises with word processors and 
calculation programs. 

Anmälan 

  
Till kurs: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 
Till tentamen: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 
 

136 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HF1700  Matematik  Mathematics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Armin Halilovic, armin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4810 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TBYPH1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomförd kurs ska studenten ha 
de kunskaper och färdigheter i 
matematik som krävs i utbildningens 
övriga kurser samt för arbete i 
byggbranschens produktionsskede. 

Efter genomförd kurs ska studenten ha de kunskaper och färdigheter i 
matematik som krävs i utbildningens övriga kurser samt för arbete i 
byggbranschens produktionsskede. 
Detta innebär   

Detta innebär   att studenten efter avslutat kurs skall att studenten efter avslutat kurs skall -kunna förenkla och omvandla algebraiska uttryck -kunna förenkla och omvandla 
algebraiska uttryck -kunna lösa algebraiska ekvationer och olikheter- 

kunna använda trigonometri till att lösa geometriska  problem -kunna lösa algebraiska ekvationer och 
olikheter- -kunna förklara begreppen derivata och integral samt kunna tillämpa dessa vid 

problemlösning kunna använda trigonometri till att lösa 
geometriska  problem 

-kunna använda vektorer för beräkningar i plan och rum-kunna använda 
matriser och determinanter som räknehjälpmedel 

-kunna förklara begreppen derivata och 
integral samt kunna tillämpa dessa vid 
problemlösning  -kunna använda vektorer för beräkningar 
i plan och rum-kunna använda matriser 
och determinanter som räknehjälpmedel 

Kursinnehåll 
algebra och ekvationer  
trigonometri   
derivata och integral 
 linjär algebra  
 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet till programmet, Ma C 
(gymnasiekurs) 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp). Betygsskala A-F. 
Skriftlig tentamen (TEN2; 3,5 hp). Betygsskala A-F. 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HF1701  Matematik 1  Mathematics 1 
 

8 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 8 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Veine Samuelsson, 

veine.samuelsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9805 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMILK1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Kursen skall ge en grundläggande 
förståelse för färdigheter i den 
matematik, som krävs för att kunna 
tillgodogöra sig matematikkursen i 
årkurs 2 samt övriga kurser i 
utbildningen. 

Kursen skall ge en grundläggande förståelse för färdigheter i den 
matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig matematikkursen i 
årkurs 2 samt övriga kurser i utbildningen. 
 
Inledande kurs 2hp   Inledande kurs 2hp 
Studenten skall kunna:  
• förklara, åskådliggöra, använda och tolka begreppen 
ändringskvot och derivata för en funktion samt använda dessa för att beskriva 
egenskaper hos funktionen och dess graf 

Studenten skall kunna: 
• förklara, 
åskådliggöra, använda och tolka 
begreppen ändringskvot och derivata för 
en funktion samt använda dessa för att 
beskriva egenskaper hos funktionen och 
dess graf 

• härleda och använda deriveringsregler för några 
grundläggande potensfunktioner, exponentialfunktioner och använda 
kedjeregeln • härleda och använda 

deriveringsregler för några 
grundläggande potensfunktioner, 
exponentialfunktioner och använda 
kedjeregeln 

• beskriva varför och hur talet e införs 
• dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta 
derivatans värde numeriskt då funktionen är given genom sin graf 
• använda sambandet mellan en funktions graf och dess 
derivata i olika tillämpade sammanhang  • beskriva varför och 

hur talet e införs 
• använda matematiska modeller av olika slag, även sådana som 
bygger på aritmetiska och geometriska talföljder  

• dra slutsatser om en 
funktions derivata och uppskatta 
derivatans värde numeriskt då 
funktionen är given genom sin graf • förstå och använda potenser och logaritmer 

• omforma algebraiska uttryck  • använda sambandet 
mellan en funktions graf och dess 
derivata i olika tillämpade sammanhang  

• lösa ekvationer och ekvationssystem  kopplade till de i kursen 
ingående elementära funktionerna. 

• använda 
matematiska modeller av olika slag, 
även sådana som bygger på aritmetiska 
och geometriska talföljder  

 
Grundkurs 6hp 
 
Studenten skall kunna: • förstå och använda 

potenser och logaritmer • formulera och lösa matematiska problem av betydelse för 
tillämpningar med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 
ingår i tidigare kurs 

• omforma 
algebraiska uttryck  
• lösa ekvationer och 
ekvationssystem  kopplade till de i 
kursen ingående elementära 
funktionerna. 

• använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska 
begrepp, visa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla 
trigonometriska ekvationer samt utnyttja dessa vid problemlösning  
• rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa 
funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp 

Grundkurs 6hp 
 
Studenten skall kunna: • härleda och använda de formler som behövs för att omforma 

trigonometriska uttryck vid lösning av trigonometriska ekvationer • formulera och lösa 
matematiska problem av betydelse för 
tillämpningar med fördjupad kunskap 
om sådana begrepp och metoder som 
ingår i tidigare kurs 

• beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel 
• förklara deriveringsreglerna för trigonometriska funktioner, 
logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner 
samt kunna tillämpa dessa regler vid problemlösning • använda 

enhetscirkeln för att definiera 
trigonometriska begrepp, visa 
trigonometriska samband och ge 
fullständiga lösningar till enkla 
trigonometriska ekvationer samt utnyttja 

• använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang 
• bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid 
tillämpad problemlösning 
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• förklara innebörden av begreppet integral och klargöra 
sambandet mellan integral och derivata samt ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar. 

dessa vid problemlösning 
• rita grafer till 
trigonometriska funktioner samt 
använda dessa funktioner som modeller 
för verkliga periodiska förlopp  
• härleda och använda 
de formler som behövs för att omforma 
trigonometriska uttryck vid lösning av 
trigonometriska ekvationer 

Kursinnehåll 
Matematik motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasieskolan.  
Kursen är uppdelad i två delstudiekurser  

• beräkna sidor och 
vinklar i en godtycklig triangel Inledande kurs;2hp del 1;6hp  

Detaljinnehållet definieras i kurs PM • förklara 
deriveringsreglerna för trigonometriska 
funktioner, logaritmfunktioner, 
sammansatta funktioner, produkt och 
kvot av funktioner samt kunna tillämpa 
dessa regler vid problemlösning 

 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet och matematik C 

Kursfordringar • använda 
andraderivatan i olika tillämpade 
sammanhang 

Godkända skriftlig KS/tentamina: TEN1;8hp 
 
TEN1 kan även godkännas med betyget E genom att alla fyra 
kontrollskrivningarna,KS0-KS3, är godkända. KS0 omfattar den inledande 
kursen. 
Kontrollskrivningarna får endast användas vid ordinarie tentamen. 
För betyg A-D krävs att studenten deltar vid skriftlig tentamen. 
Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt 
av valda uppgifter kontinuerligt under kursen. 
 
Betyget för TEN1 ger slutbetyg i hela kursen. 

• bestämma primitiva 
funktioner och använda dessa vid 
tillämpad problemlösning 
• förklara innebörden 
av begreppet integral och klargöra 
sambandet mellan integral och derivata 
samt ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av grundläggande 
tillämpningar. 
 

Kurslitteratur 
Björk-Brolin Matematik 3000 kurs C och D för NV-programmet 
Björk-Brolin Formler och tabeller 
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HF1900  Informationsteknik och ingenjörsmetodik  Engineering and Information 
Skills 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Lena Pettersson, 

Lena.Pettersson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F Tel. 08-790 4832 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH1, TIDAA1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A  Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TITEH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Tidigare kursnummer: 6H2900 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att den 
studerande ska delta i och aktivt 
medverka till att driva ett projekt. 

Kursens övergripande mål är att den studerande ska delta i och aktivt 
medverka till att driva ett projekt. 
Studenterna ska inom momentet projektarbete efter genomgången kurs kunna: Studenterna ska inom momentet 

projektarbete efter genomgången kurs 
kunna: 

• Göra en förstudie för att kunna ställa upp realistiska mål 
• Göra en realistisk tidplan för ett projekt, sätta den i relation till sin 

egen tidrapport och efteråt analysera utfallet 
• Göra en förstudie för att 

kunna ställa upp realistiska 
mål • Skriftligt formulera bakgrund, problemformulering, mål, 

avgränsningar och lösningsmetoder samt kunna särskilja begreppen • Göra en realistisk tidplan för 
ett projekt, sätta den i 
relation till sin egen 
tidrapport och efteråt 
analysera utfallet 

• Leda möten och som projektledare leda gruppens arbete 
• Skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll 
• Skriva och presentera en rapport och därvid använda lämpliga 

tekniska hjälpmedel • Skriftligt formulera 
bakgrund, 
problemformulering, mål, 
avgränsningar och 
lösningsmetoder samt kunna 
särskilja begreppen 

• Delta i projektarbete och aktivt bidra till projektgruppens resultat 
Studenterna ska med ordbehandlingsprogram och kalkylprogram efter 
genomgången kurs kunna: 

• Skriva en rapport enligt givna anvisningar • Leda möten och som 
projektledare leda gruppens 
arbete 

• Framställa projektstyrnings- och projektuppföljningsdokument 
Gruppdynamik 

• Skriva kallelse med 
dagordning och skriva 
protokoll 

• Redogöra för vikten av gemensamma regler i en grupp 
• Redogöra för gruppdynamikens roll när en projektgrupp formerar sig 

Presentationsteknik • Skriva och presentera en 
rapport och därvid använda 
lämpliga tekniska hjälpmedel 

• Ledigt och stringent uttrycka sig i skrift 
• Presentera en teknisk rapport logiskt och lättfattligt på ett sätt som 

fångar publiken 
• Delta i projektarbete och 

aktivt bidra till 
projektgruppens resultat Informationssökning 

Studenterna ska med 
ordbehandlingsprogram och 
kalkylprogram efter genomgången kurs 
kunna: 

• Söka information i vetenskapliga databaser 
• Värdera källor 

Inriktningsspecifika moment 
• För att lyfta fram ingenjörsrollen inom inriktningen kan 

inriktningsspecifika moment ingå. Detaljer finns i respektive 
inriktnings kurs-PM. 

• Skriva en rapport enligt 
givna anvisningar 

• Framställa projektstyrnings- 
och 
projektuppföljningsdokument  

Gruppdynamik 
Kursinnehåll • Redogöra för vikten av 
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gemensamma regler i en 
grupp 

• Projektmetodik samt genomförande av ett projekt 
• Datorövningar • Redogöra för 

gruppdynamikens roll när en 
projektgrupp formerar sig 

• Informationssökning 
• Gruppdynamik 

Presentationsteknik • Presentationsteknik • Ledigt och stringent uttrycka 
sig i skrift • Inriktningsspecifika moment 

 • Presentera en teknisk rapport 
logiskt och lättfattligt på ett 
sätt som fångar publiken Förkunskaper 

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till 
högskoleingenjörsutbildning 

Informationssökning 
• Söka information i 

vetenskapliga databaser 
Kursfordringar • Värdera källor 

Inriktningsspecifika moment Godkända övningar (ÖVN1, 3 hp), betygsskalan P/F 
Godkänt projektarbete (PRO1, 4,5 hp), betygsskalan P/F  
Slutbetyg, betygsskalan P/F 

• För att lyfta fram 
ingenjörsrollen inom 
inriktningen kan 
inriktningsspecifika moment 
ingå. Detaljer finns i 
respektive inriktnings kurs-
PM. 

Kurslitteratur 
Projekthandbok KTH, STH 
För Byggteknik gäller Projektarbete, en vägledning för studenter 
Kursbunt  

 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
 

141 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HF1901  Matematik I  Mathematics I 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulf Djupedal, ulf.djupedal@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9000 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIBEA1, TIBHL1, TIBYH1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Armin Halilovic, armin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4810 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Tidigare kursnummer 6H2901 

Mål Aim 
Efter fullgjord kurs skall studenten 
kunna: Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 

• Lösa vissa algebraiska ekvationer och olikheter • Lösa vissa algebraiska 
ekvationer och olikheter • Lösa och geometriskt tolka linjära ekvationssystem 

• Lösa och geometriskt tolka 
linjära ekvationssystem 

• Definiera och tolka grundbegreppen: vektor, skalärprodukt, 
kryssprodukt, trippelprodukt, rät linje och plan • Definiera och tolka 

grundbegreppen: vektor, 
skalärprodukt, kryssprodukt, 
trippelprodukt, rät linje och 
plan 

• Definiera och tolka grundbegreppen determinant och matris 
• Använda matriser och determinanter som räknehjälpmedel 
• Använda vektoralgebrans skalärprodukt, kryssprodukt och 

trippelprodukt till att beräkna projektioner, avstånd, area och volymer • Definiera och tolka 
grundbegreppen determinant 
och matris 

• Bestämma inverser till elementära och sammansatta funktioner 
• Bestämma definitions- och värdemängder 

• Använda matriser och 
determinanter som 
räknehjälpmedel 

• Definiera och tolka grundbegreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata 
och integral 

• Beräkna gränsvärden, derivator och integraler • Använda vektoralgebrans 
skalärprodukt, kryssprodukt 
och trippelprodukt till att 
beräkna projektioner, 
avstånd, area och volymer 

• Bestämma eventuella asymptoter och extremvärden till en funktion 
• Analysera funktioner med hjälp av gränsvärden och derivator samt 

rita funktionskurvan 
• Bestämma inverser till 

elementära och sammansatta 
funktioner 

• Använda derivator i tillämpningar 
• Använda integraler bl a till att beräkna plana areor och 

rotationsvolymer • Bestämma definitions- och 
värdemängder • Beräkna generaliserade integraler 

• Definiera och tolka 
grundbegreppen gränsvärde, 
kontinuitet, derivata och 
integral 

 

Kursinnehåll 
Inledning 

• Beräkna gränsvärden, 
derivator och integraler • Olikheter, öppna och slutna intervall 

• Absolutbelopp • Bestämma eventuella 
asymptoter och extremvärden 
till en funktion 

• Faktorsatsen, polynomdivision 
Linjär algebra med vektorgeometri • Analysera funktioner med 

hjälp av gränsvärden och 
derivator samt rita 
funktionskurvan 

• Linjära ekvationssystem. Gaussmetoden 
• Punkter och koordinater i 3D-rum 
• Vektorer. Längden av en vektor, nollvektor, enhetsvektor. 

Räkneoperationer för vektorer. Linjära kombinationer. Linjärt 
beroende. 

• Använda derivator i 
tillämpningar 

• Använda integraler bl a till 
att beräkna plana areor och 
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rotationsvolymer • Skalärprodukt och vinkelberäkning. Projektioner. 
• Beräkna generaliserade 

integraler • Determinanter. Utveckling av determinant längs rad eller kolonn. 
• Vektorprodukt  
• Skalär trippelprodukt. Volymen av en parallellepiped. Volymen av en 

pyramid. 
• Avståndsberäkningar. Avstånd från en punkt till en rät linje. Avstånd 

från en punkt till ett plan. Avstånd mellan två linjer i rummet. 
• Area- och volymberäkningar 
• Plan i rummet 
• Linjer i planet och rummet 
• Matriser. Grundläggande definition. 
• Multiplikation av en matris med ett tal. Addition av två matriser. 

Multiplikation av två matriser. Transportering av matriser. 
Räknelagar för matriser. 

• Diagonalmatriser och enhetsmatriser. Inversa matriser. 
• Matrisekvationer 

Analys 
• Funktionsbegreppet. Definitionsmängd och värdemängd. Injektiva, 

surjektiva och bijektiva funktioner. 
• Elementära funktioner. Sammansatta och inversa funktioner. 
• Gränsvärde, kontinuitet 
• Derivator och differentialer. Produktregeln, kvotregeln och 

kedjeregeln. Implicitderivering. Logaritmisk derivering. Derivering 
av inversa funktioner. Tangenter till kurvor och plan på 
parameterform. 

• Derivator av högre ordning. 
Tillämpning av derivator 

• Växande och avtagande funktioner. Extremvärdesproblem. Stationära 
(kritiska) punkter, singulära punkter, ändpunkter. Lokal extrempunkt, 
terrasspunkt, lokal minimi- och maximipunkt. 

• Konvexa och konkava funktioner. Inflexionspunkter. 
• L’Hospitals regel 
• Lodräta, vågräta och sneda asymptoter 
• Skissering av funktionskurvor 

Integraler 
• Primitiva funktioner 
• Bestämda integraler. Definition och grundläggande räknelagar. 
• Integralkalkylens huvudsats 
• Variabelsubstitution 
• Partiell integration 
• Partialbråkuppdelning 
• Integration av rationella funktioner 
• Generaliserade integraler 
• Integraltillämpningar. Areor, båglängder, rotationsvolymer samt 

inriktningsspecifika tillämpningar. 
 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F 
Under kursen ges tre kontrollskrivningar. Varje godkänd kontrollskrivning ger 
bonuspoäng vid första ordinarie tentamenstillfälle. 
Samtliga kontrollskrivningar godkända garanterar betyg E på tentamen. 
Miniräknare ej tillåten. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Senast användes: 
Adams, Robert: Calculus, A Complete Course 
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Rodhe – Sollervall: Matematik för ingenjörer 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HF1902  Miljö och arbetsvetenskap  Environmental Science and Work 
Science 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Lena Almén, lena.almen@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4815 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIBYH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Lena Almén, lena.almen@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4815 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMEH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Lena Almén, lena.almen@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4815 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIDEH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

Tidigare kursnummer: 6H2903 

Mål Aim 
After completing this course students 
are to: Efter avslutad kurs skall studenten: 

• Kunna så mycket om aktuella miljöproblem, miljötekniker och 
lagstiftningsfrågor att han/hon kan utveckla och upprätthålla 
produkter och processer på ett ekologiskt hållbart sätt och sköta 
upphandling och kontakter med myndigheter på ett tekniskt och 
etiskt hållbart sätt 

• know as much about 
environmental problems, 
techniques and lawmaking 
that he/she can develop 
products and processes in an 
environmentally manner and 
be able to handle trading and 
contacts with authorities in a 
technically and ethically 
correct way  

• Kunna så mycket om arbetsmiljö, såväl egen som andras, att han/hon 
kan förebygga arbetsskada genom att dels designa arbetsplatser på ett 
ergonomiskt korrekt sätt, dels utforma arbetsrutiner och arbetssätt 
enligt aktuella ergonomiska kunskaper samt kunna mäta och 
dokumentera brister i arbetsmiljön och att aktivt delta i 
kvalitetsförbättringar av arbetsmiljöarbetet på sin framtida arbetsplats

• know as much about work 
sites that he/she can prevent 
accidents at work and is able 
to take active part in efforts 
to improve the work site  • kunna utforma produktionsprocesser som tar beteendevetenskapliga 

hänsyn till interaktion mellan människa - dator och människa - 
maskin 

• be able to design production 
processes taking into 
consideration man - machine 
interaction 

 

Kursinnehåll Syllabus 
• Miljöeffekter • Environmental effects  
• Miljötekniker: gas- och luftrening, vattenrening mm • Environment techniques: 

gas-, air- and water 
purification  

• Helhetssyn på miljöarbete 
• Prioriteringar i företagets miljöarbete, livscykelbedömningar • Comprehensive attitude to 

environmental work  • Samhällets styrmedel, miljölagstiftning, 
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miljökonsekvensbeskrivningar • How environment matters 
are prioritized in a business 
enterprise, live cycle 
estimates  

• Avfallshantering och kretsloppsprinciper 
• Fysisk arbetsmiljö: belastning, buller, belysning, kemiska hälsorisker 

mm • The tools available to society 
to control environment 
protection, description of 
environmental consequences  

• Psykosocial arbetsmiljö 
• Ergonomisk arbetsplatsutformning 
• Mentala processer: perception, inlärning, kognition, minne, 

kategorisering mm 
• Treatment of refuse and 

recycling principles  
• Physical environment: load, 

noise, illumination, chemical 
health risks etc  

 

Förkunskaper 
• How to design a work site 

ergonomically  Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning 
• Mental processes: 

perception, learning, 
cognition, memory, 
categorisation etc 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Godkända övningar (ÖVN1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 
Godkända laborationer (LAB1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 
Godkänd redovisning (ANN1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskalan A-F 

Prerequisites 
Knowledge and skills corresponding to 
the requirements for acceptance to the 
engineering education 

Kurslitteratur 
Requirements Antonson m fl: Miljö i ett företagsperspektiv, Prevent ISBN 91-7522-721-5 

Jakobsson m fl: Handbok Bättre Arbetsmiljö, Prevent ISBN 91-7522-939-3 
Aktuellt kurskompendium 

Passed written exam (TEN1; 3 cr.) 
credit rate A-F 
Passed exercises (ÖVN1; 1,5 cr.) credit 
rate P/F 
Passed lab work (LAB1; 1,5 cr.) credit 
rate P/F 
Passed account (ANN1; 1,5 cr.) credit 
rate P/F 
In total based on the all the moments 
above, credit rate A-F 

 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

Övrigt 
Required Reading Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, 

arbetsredovisningar, seminarier och självstudier. Obligatorisk närvaro gäller 
för övningar, laborationer och motsvarande. 

Antonson m fl: Miljö i ett 
företagsperspektiv, Prevent ISBN 91-
7522-721-5 
Jakobsson m fl: Handbok Bättre 
Arbetsmiljö, Prevent ISBN 91-7522-
939-3 
Course handouts 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, 
accounts, seminars and self studies 
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HF2000  Köteori  Queuing Theory 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Armin Halilovic, armin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4810 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TDNKM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.syd.kth.se/armin/AR_06_07/QUE/d
irque_06_07.html 

Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3708 

Mål Aim 
After completion of the course the 
student should be able to: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna: 

• Använda egenskaper för markovkedjor för att bestämma stationära 
och tidsberoende sannolikheter för några födelse- dödsprocesser 

• Define and explain basic 
concepts in the theory 
Markov processes, M/M/m, 
M/M/m/K, and M/M/m/K/C 
queuing systems 

• Analysera och modellera problem som är relaterade till m/m/m, 
m/m/k och m/m/m/k/c kösystem 

• Beräkna medelväntetid, totaltid, belastning, avverkad och spärrad 
trafik i m/m/m, m/m/m/k och m/m/m/k/c kösystem 

• Derive and apply main 
formulas for some properties 
(such as stationary 
probabilities, average waiting 
and system time, expected 
number of customers in the 
queue, etc.) of M/M/m, 
M/M/m/K, and M/M/m/K/C 
queuing systems 

• Beräkna tidsspärr och anropsspärr i m/m/m/k och m/m/m/k/c 
kösystem 

• Bestämma antal betjänare och/eller betjöningsintensitet med 
utgångspinkt från givna egenskaper hos ett kösystem 

• Analysera m/g/l och m/g/l kösystem 
• Använda datirprogram (t ex Maple, Matlab eller Mathematica) för att 

lösa problem med prestandautvärdering och dimensionering av ett 
kösystem 

• To calculate the traffic 
intensity, blocked traffic, and 
the utilization of some 
queuing systems  • Solve some simple problems 
on queuing networks Kursinnehåll 

• Analyze and solve problems 
using computer aid (Maple, 
Matlab, or Mathematica) 

• Stokastiska processer. Markovkedjor i diskret och kontinuerlig tid. 
Chapman-Kolmogorov ekvationer. Stationära sannolikheter. Födelse-
dödsprocesser. Syllabus 

• Grundbegrepp inom köteorin. Kendall’s notation och Little’s sats. • Stochastic processes. Markov 
chains in discrete and 
continuous time. Chapman-
Kolmogorov equations. 
Stationary probabilities. 
Poisson process. Birth-death 
processes. 

• Ankomstprocesser och betjäningsprocesser. Ködisciplin. Belastning. 
Utnyttjning. Trafikbegreppet. 

• Kösystem med begränsat/obegränsat antal löplatser/kunder. 
• m/m/m; Väntsystem med m betjänare, obegränsat antal köplatser och 

obegränsat antal kunder. 
• Basic concepts in queuing 

theory. Little’s theorem. • m/m/m/k; Väntsystem med m betjänare, k köplatser och obegränsat 
antal kunder. • Arrival processes and service 

time. Queuing disciplines. 
Stationary probabilities. 
Offered load (traffic). 
Blocked load. Effective load. 
Utilization. Blocking 
probability. 

• m/m/m/k/c; väntsystem med m betjänare, k köplatser och c kunder 
• Upptagetsystem, typ Erlang, Engset och Bernoulli (binomial)- 
• g/m/l och m/g/l kösystem, Pollaczek-Khinchins formel. 
• Översikt om könätsteori. Öppna och slutna kömät. Jacksonnät. 

 
• Markovian wait systems. 

Förkunskaper • M/M/m: Queuing systems 
with m servers, infinite 
number of waiting positions, 
and infinite number of 
customers. 

Grundkurser i Linjär algebra, analys och Matematisk statistik. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F 
Godkända inlämningsuppgifter (RED1; 3 hp), betygsskala P/F 
Slutbetyg, betygsskala A-F5 

• M/M/m/K: queuing system 
with m servers, limited 
number (=K) waiting 
positions, and infinite 

Kurslitteratur 
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Lärobok bestäms inför varje ny start av kurs. Senast användes: 
Hock, Ng Cheee, Queuing Modelling Fundamentals, John Wiley & Sons Ltd. 

number of customers. 
• M/M/m/K/C: queuing system 

with m servers, limited 
number (=K) waiting 
positions, and limited 
number of customers (=C). 

 

Anmälan 
• Markovian loss systems: 

Erlang’s loss system, 
Engset’s loss system, 
Binomial (Bernoulli’s) loss 
system. 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella regler 
Till tentamen: Enligt institutionens generella regler 

• Semi-markovian M/G/1 and 
G/M/l queuing systems. 
Pollacsek-Khinchin formula. 

• Survey on open and closed 
Jackson queuing networks. 

Prerequisites 
Basic knowledge in calculus, linear 
algebra and mathematical statistics. 

Requirements 
Passed exam (TEN1; 4.5 c.), grading A-
F. 
Passed lab work (RED1; 3 cr.), grading 
P/F. 

Required Reading 
To be announced at course start. Last 
time the following book was used: 
Hock, Ng Cheee, Queuing Modelling 
Fundamentals, John Wiley & Sons Ltd. 
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HH1801  Kalkylering och entreprenörskap  Business Calculation and 
Entrepreneurship 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TITEH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H2952 

Kortbeskrivning Abstract 
This educational course is part of the 
combined educational program 
Technology and Economics and is read 
during the first term before the student 
has started the second term in the chosen 
field of branch technology. 

Kursen ingår kombinationsutbildningen Teknik och ekonomi, och läses termin 
1 innan den studerande till termin 2 börjar på vald teknikinriktning, 
 

Mål 
Efter fullgjord kurs skall studenten: Aim  After the student has completed the 

course he/she manages: • kunna ställa upp och tillämpa kalkylmodeller baserade på direkta och 
indirekta kostnader – självkostnadskalkyler samt kalkylmodeller 
baserade på sär- och samkostnader – bidragskalkyler 

• To arrange and apply 
calculation methods based on 
direct as well as on indirect 
costs, to execute prime cost 
calculations, and utilize 
calculation models based on 
direct variable costs as well 
as on marginal costing. 

 
• kunna bedöma i vilka produktkalkyleringssituationer som 

självkostnads- respektive bidragskalkyl är bästa metod att välja 
 

• kunna ställa upp och tillämpa : • To evaluate in which 
situation calculating prime 
costs or marginal (direct) 
costing, respectively, is the 
preferable method. 

• kapitalvärdemetoden/nuvärdesmetoden 
• internräntemetoden 
• annuitetsmetoden 

 • To organize and apply the 
capitalized value method, the 
yield method, and the fixed 
annual installment method. 

• kunna analysera och förklara vid vilken typ av långsiktiga 
investeringar som en viss kombination av respektive metoder ger 
bästa beslutsunderlag, rapportera resultatet av utförda beräkningar i 
en sammanställning kompletterad med såväl känslighetsanalys som 
rekommendationer 

• To analyze and explain at 
which type of long-term 
investments a combination of 
methods will bring about the 
most useful basis for 
decision-making, to report 
results of completed 
calculations with sensitivity 
estimates as well as with 
recommendations. 

 
• övergripande känna till sökvägar för information om samhällets krav 

och villkor för små företag 
 

• formulera en affärsplan innehållande affärsidé och kalkyler 
 • To find information about 

legal regulations and 
prescriptions with regard to 
small-scale business on the 
basis of an acquired 
overview of sources of 
relevant information. 

Kursinnehåll 
Kursen ger kunskaper i hur kalkyler upprättas och används i nystartade företag 
samt i etablerade med ofta delvis given infrastruktur.  
Praktiskt arbete med produkt- och investeringskalkylering på såväl kort som 
lång sikt, utförs med hjälp av exempel från företag i olika branscher. • To formulate a business plan, 

containing business concept, 
calculations, and relevant 
estimates. 

Aktuella kvalitativa och kvantitativa ekonomiska metoder som tillämpas i 
teknikorienterade företag analyseras, jämförs och utvärderas.   
Processen att skapa en affärsidé och realisera den på lämplig marknad 
studeras. Inblick ges i att det finns varierande drivkrafter bakom nystartade 
företag.  

Syllabus 
The course provides knowledge about 
how business calculation is built up and 
is used in started new companies as well 
as in older established companies, where 

 

Kursfordringar 
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Godkänd tentamen (TEN1; 3 p) 
Godkända laborationer affärsplan med kalkyler (PRO1; 2 p) 
Betygsnivåer 3, 4, 5 

the infrastructure often is partly given. 
Practical work with product and 
investment calculations in the short-run 
as well as in the long run is carried out 
with cases from different companies in 
different branches. Kurslitteratur 

Faktabok obligatorisk: Företagsekonomi 100, Liber Ekonomi, Per-Hugo 
Skärvad och Jan Olsson, ISBN 978-91-47-08841-6 Övningsbok obligatorisk: 
Företagsekonomi 100, Liber Ekonomi, Per-Hugo Skärvad och Jan Olsson, 
ISBN 978-91-47-08607-8 Lösningar frivillig: Företagsekonomi 100, Liber 
Ekonomi, Per-Hugo Skärvad och Jan Olsson, ISBN 978-91-47-08608-5  

Updated qualitative and quantitative 
business calculation methods, that are 
used in technology oriented companies, 
are analyzed, compared, and evaluated. 
The process of creating and developing 
a business concept and implement it to 
an adequate market is studied. Different 
motives and impelling forces behind 
new companies are analyzed. 

 

Övrigt 
Kursplan fastställd av utbildningsnämnd Syd 2004-08-25 Requirements 

Passed examination (TEN1; 3 cr.). 
Passed laboratory works with business 
concept and related calculations (PRO1; 
2 cr.). 
Grades 3, 4, 5. 

Required Reading 
Faktabok obligatorisk: Företagsekonomi 
100, Liber Ekonomi, Per-Hugo Skärvad 
och Jan Olsson, ISBN 978-91-47-
08841-6 Övningsbok obligatorisk: 
Företagsekonomi 100, Liber Ekonomi, 
Per-Hugo Skärvad och Jan Olsson, 
ISBN 978-91-47-08607-8 Lösningar 
frivillig: Företagsekonomi 100, Liber 
Ekonomi, Per-Hugo Skärvad och Jan 
Olsson, ISBN 978-91-47-08608-5  

Other 
The curriculum approved by 
Educational Committee Syd 2004-08-25 
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HH1802  Finansiering och organisationsteori  Business Finance and 
Organizational Structures 

 

5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBEA1, TIDEA1, TIEEA1, TIMES1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TITEH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Period 3 för dem som börjar VT08, d v s direkt vid utbildningsstarten 

Läses i period 1 inom vald teknikinriktning (Tidigare kursnummer 6H2955) 

This educational course is part of the combined educational programme Technology and Economics and is read during the second term. 

Kortbeskrivning Abstract 
The curriculum approved by 
Educational committee Syd 2004-08-25 • Kursplan fastställd av utbildningsnämnd Syd 2004-08-25  

 
Aim 

Mål After the student has completed the 
course he/she manages: Efter fullgjord kurs skall studenten: 
  • To estimate and to make 

forecasts of capital needs in 
smaller companies. 

• kunna bedöma och göra prognoser för ett mindre företags 
kapitalbehov på kort och lång sikt 

  
• To create financial solutions 

for meeting capital needs to 
develop and to expand the 
business in smaller 
companies. 

• kunna skapa lösningar för att finansiera utveckling och expansion i 
mindre företag genom utökning av såväl eget som främmande kapital 

 
• kunna genomföra kreditbedömningar med metodik banker använder 

vid utlåning  
• To perform credit rating in 

presented cases, applying 
methods used by credit 
institutions. 

 
• kunna se trender i utveckling av organisationsstrukturer 

 
 

• kunna tillämpa grundläggande kunskaper i organisationsteori • To see trends in the 
development of new 
organisational structures. 

 
• kunna analysera risk och avkastning vid val av olika alternativ för 

placering av tillfälliga likviditetsöverskott  
• To use basic knowledge of 

organization theory in 
practical company cases. 

 
• övergripande känna till sökvägar för information om samhällets krav 

och villkor för finansiering och kreditgivning i mindre företag  
• To analyse risk versus 

returns on different 
alternatives when investing 
short-term liquidity. 

 

Kursinnehåll 
Kursen ger kunskaper i hur beslutsunderlag angående finansiering upprättas 
och används i nystartade samt etablerade företag, med ofta delvis given 
infrastruktur.  

 
• To find information about 

legal regulations and 
conditions with regard to 
financing and granting of 

Genomgång av svensk kapital- och kreditmarknad med avseende på hur 
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mindre och större företag praktisk utnyttjar dessa.  credits. 

Beskrivning av hur företagskultur, kvalitetsuppfattning, ledningsfilosofi och 
andra mjuka värden tillsammans med skapade affärsprocesser, ligger till 
grund för val av organisationsstruktur. 

Syllabus 
The course provides knowledge about 
how the decision making process is 
managed in new started companies as 
well as in mature companies, where the 
infrastructure often is partly given. 

Praktiskt arbete med beräkning av finansieringsbehov på såväl kort som lång 
sikt, utförs med hjälp av exempel från företag i olika branscher. Praktiskt 
arbete med att skapa alternativa finansieringslösningar för eget valt 
företag/projekt.  

 
Knowledge about Swedish capital and 
credit markets in perspective of how 
small and medium size companies 
usually choose options when financing 
their business.  

 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 p) 
Godkända laborationer beräkning av kapitalbehov och finansieringslösningar 
(PRO1; 2 p) 
Betygsnivåer 3, 4, 5 

 
Theory about how business culture, 
quality preferences, management 
philosophy together with actual business 
processes form and influence 
organizational structures. Kurslitteratur 
 Finansiering av Niclas Andren, Tore Eriksson och Sigurd Hansson; Liber 

Ekonomi, ISBN 91-47-06529-x Kurskompendium framtaget av Sven 
Dahlström 

Practical work with calculations of 
capital needs in the short-run as well as 
in the long run using cases from 
different companies in different 
branches. Practical work with creating 
alternative financial solutions for a small 
company or a specific project in a larger 
company, chosen by the student. 

 

Requirements 
Passed examination (TEN1; 3p) 
Passed laboratory work with 
calculations of capital needs and 
financial solutions (PRO1; 2p) 
Grades 3,4,5 

Required Reading 
Finansiering by Niclas Andrén, Tore 
Eriksson and Sigurd Hansson; Liber 
Ekonomi, ISBN 91-47-06529-x 
Course compendium, compiled by Sven 
Dahlström, senior lecturer 
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HH1803  Riskanalys och skadeprevention  Risk Analysis and Injury 
Prevention 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBHL1, TIDHL1, TIEHL3, TIMHL1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A  Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TITHL1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Period 3 för dem som börjar VT08, d v s direkt vid utbildningsstarten 

Mål Aim 
After the student has completed the 
course he/she manages: After the student has completed the course he/she manages: 

  
• To estimate and to make forecasts of capital needs in smaller 

companies. 
• To estimate and to make 

forecasts of capital needs in 
smaller companies.   

• To create financial solutions for meeting capital needs to develop and 
to expand the business in smaller companies. 

• To create financial solutions 
for meeting capital needs to 
develop and to expand the 
business in smaller 
companies. 

 
• To perform credit rating in presented cases, applying methods used 

by credit institutions.  
 • To perform credit rating in 

presented cases, applying 
methods used by credit 
institutions. 

• To see trends in the development of new organisational structures. 
 

• To use basic knowledge of organization theory in practical company 
cases. 

 
• To see trends in the 

development of new 
organisational structures. 

 
• To analyse risk versus returns on different alternatives when 

investing short-term liquidity. 
 

• To use basic knowledge of 
organization theory in 
practical company cases. 

 
• To find information about legal regulations and conditions with 

regard to financing and granting of credits.  
• To analyse risk versus 

returns on different 
alternatives when investing 
short-term liquidity. 

 

 
• To find information about 

legal regulations and 
conditions with regard to 
financing and granting of 
credits. 
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HH1900  Ekonomi och organisation  Business Economics and 
Organizational Behaviour 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
A Föreläsningar    29 h          Kursnivå/Level 
A-F Övningar    9 h          Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Lab    12 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

Tidigare kursnummer: 6H2902 

Mål Aim 
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

• Redogöra översiktligt för 
samhällsekonomiska 
företeelser som t ex 
marknadsekonomi, 
sysselsättning, tillväxt och 
utrikeshandel samt ha 
synpunkter på olika 
ekonomiskt politiska 
aktiviteter med utgångspunkt 
i sina egna värderingar 

• Redogöra översiktligt för samhällsekonomiska företeelser som t ex 
marknadsekonomi, sysselsättning, tillväxt och utrikeshandel samt ha 
synpunkter på olika ekonomiskt politiska aktiviteter med 
utgångspunkt i sina egna värderingar 

• Identifiera och beskriva olika formella organisationsformer 
• Förklara hur en organisation som tar till vara mänskliga behov och 

resurser också får bättre ekonomiskt resultat 
• Utföra en resultatanalys och beräkna nollpunkt, täckningsgrad och 

säkerhetsmarginal 
• Identifiera och beskriva olika 

formella organisationsformer 
• Ställa upp och lösa en enkel bidragskalkyl med två variabler 

(produkter) och flera bivillkor 
• Förklara hur en organisation 

som tar till vara mänskliga 
behov och resurser också får 
bättre ekonomiskt resultat • Ställa upp och utföra en traditionell självkostnadskalkyl med 

schablonfördelade omkostnader • Utföra en resultatanalys och 
beräkna nollpunkt, 
täckningsgrad och 
säkerhetsmarginal 

• Ställa upp och lösa en investeringskalkyl m h a pay-back- och 
kapitalvärdemetoden 

• Motivera för och när vilka kalkylmetoder är lämpliga • Ställa upp och lösa en enkel 
bidragskalkyl med två 
variabler (produkter) och 
flera bivillkor 

• Beräkna kapitalbindningskostnad med hänsyn tagen till lager, 
kundfordringar och leverantörsskulder 

• Redogöra för olika regler som styr externredovisningens utformning • Ställa upp och utföra en 
traditionell 
självkostnadskalkyl med 
schablonfördelade 

• Utföra enklare beräkningar av avskrivning över plan och 
bokslutsdisposition 
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omkostnader • Förklara vad som menas med ett marknadsorienterat företag, 
beskriva marknadsföringsprocessen och tillämpa några strategiska 
marknadsföringsverktyg 

• Ställa upp och lösa en 
investeringskalkyl m h a pay-
back- och 
kapitalvärdemetoden • Tolka regler och föreslå tillämpningssituationer för några viktigare 

regelverk inom affärsvärlden • Motivera för och när vilka 
kalkylmetoder är lämpliga  

• Beräkna 
kapitalbindningskostnad med 
hänsyn tagen till lager, 
kundfordringar och 
leverantörsskulder 

Kursinnehåll 
• Företagsformer. Företagens villkor och företagets interaktion med 

omvärlden. 
• Organisationsprinciper, företagskultur, kvalitetsuppfattning, 

ledningsfilosofi och andra mjuka värdens och egenskapers påverkan 
på affärsprocesser. Formella och informella strukturer i 
organisationen. 

• Redogöra för olika regler 
som styr 
externredovisningens 
utformning 

• Utföra enklare beräkningar 
av avskrivning över plan och 
bokslutsdisposition 

• Grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring. 
• Resultat och likviditet. Produkt- och investeringskalkyler samt 

lönsamhetsberäkningar. Räkenskapsanalys m h a nyckeltal. 
Redovisningens principer. Kapitelbehov, -anskaffning och –kostnad. 

• Förklara vad som menas med 
ett marknadsorienterat 
företag, beskriva 
marknadsföringsprocessen 
och tillämpa några 
strategiska 
marknadsföringsverktyg 

• Las, mbl, marknadsföringslagen och konkurrenslagen. 
 

Förkunskaper 
• Tolka regler och föreslå 

tillämpningssituationer för 
några viktigare regelverk 
inom affärsvärlden 

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till 
högskoleingenjörsutbildning. 

Kursfordringar 
Registration Godkänd tentamen (TEN1; 6 hp), Betygsskalan A-F 

Godkända övningar (ÖVN1; 1,5 hp), Betygsskalan A-F Course: Contact the department for 
further information 
Exam: Contact the department for 
further information Kurslitteratur 

Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100 – Faktabok, Liber Ekonomi 2005, 
ISBN 91-47-07613-5 
Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100 – Övningsbok, Liber Ekonomi 
2005, ISBN 91-47-07614-3 
Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100 – Lösningar, Liber Ekonomi 
2005, ISBN 91-47-07615-1 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HH1901  Kompetens och utveckling  Engineering Practice and 
Development 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Hans-Göran Ivarsson, hans-

goran.ivarsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9764 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH3 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL3 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 6 för dem som började utbildningen VT05 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Hans-Göran Ivarsson, hans-

goran.ivarsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9764 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH3 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

  

Tidigare kursnummer 6H2904 

Mål Aim 
The aim of the course is to, in a wide 
sense, inform and prepare students for 
different situation at work. Focus is on 
general issues. 

Kursens syfte är att i vid mening, informera om och förbereda studenten på 
olika situationer i arbetslivet. Fokus är på det socialpsykologiska perspektivet. 
  

After completing this course students 
are to: 

• förstå grundläggande förutsättningar för människors samarbete i 
arbetslivet ur ett beteendevetenskapligt perspektiv och kunna 
analysera, tolka och tillämpa uppnådda insikter vid behov 

• understand the importance of 
personal and professional 
development in different 
fields of technique 

• ha utvecklat sin förmåga att reflektera och kunna analysera, tolka och 
dra slutsatser om sig själv och omvärlden  

• have been stimulated to see 
future possibilities within • förstå vikten av personlig och professionell utveckling i sin framtida 
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yrkesverksamhet och kunna utvärdera sitt behov av 
kompetensutveckling  

business and technique 
• have a good ability to 

understand the user´s point of 
view • ha ökat sin förmåga att sätta sig in i och förstå egna och andra 

människors känslor och behov, som ledare och kollega, och i relation 
till kunder och leverantörer och kunna analysera detta i möten med 
andra människor  

• have got further training in 
writing, presentation 
technique and reflection of 
future work 

• förstå sitt egenansvar i ingenjörsrollen och kunna ta ansvar för sig 
själv i rollen som ingenjör  

• be able to transform human 
needs of goods, services and 
systems to concepts of 
engineering 

• kunna skriva en grupprapport och en personlig reflektion samt 
genomföra en muntlig presentation 

• be able to understand the 
own responsibility at work, 
and be able to put up aims 
and sub aims for work and 
personal development 
 

 
 dessutom tillkommer för studerande på teknik och hälsa 

• kunna så mycket om aktuella miljöproblem, miljötekniker och 
lagstiftningsfrågor att han/hon kan utveckla och upprätthålla 
produkter och processer på ett ekologiskt hållbart sätt och sköta 
upphandling och kontakter med myndigheter på ett tekniskt och 
etiskt hållbart sätt  

Syllabus 
• Developing social and 

emotional competence 
 • Group dynamics and team 

building Kursinnehåll • Process concepts and project 
management För samtliga program 

• socialt samarbete och empatisk förmåga  • Conflict treating, 
communication, ethic and 
moral 

• kommunikation och konflikthantering  
• självkännedom  • Social responsibility, 

orientation of the 
surrounding world, building 
net works and mentorship 

• ledarskap och gruppdynamik 
 
Tillägg för studerande på teknik och hälsa 

• Communication 
• miljöeffekter och helhetssyn på miljöarbete • The engineer’s function in 

society, earlier, now and in 
the future 
 

• miljötekniker: gas- och luftrening, vattenrening mm 
• prioriteringar i företagets miljöarbete, livscykelbedömningar  
• samhällets styrmedel, miljölagstiftning, 

miljökonsekvensbeskrivningar  Prerequisites 
Knowledge and skills corresponding to 
the requirements for acceptance to the 
engineering education 

• avfallshantering och kretsloppsprinciper 
Tillägg för studerande på övriga program 

• skriftlig och muntlig presentationsteknik  Requirements 
• ingenjörsrollen Compulsory participation in lectures and 

seminars. Compulsory participation in 
exercise sessions 
(ÖVN1; 3 cr.) credit rate P/F 
Passed seminar papers and reports 
(ÖVN2; 4,5 cr.) credit rate P/F 
In total credit rate P/F. 

• etik, värderingar 
 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande kursen: Informationsteknik och ingenjörsmetodik 
samt genomförda kurser om minst 60 hp inom respektive 
högskoleingenjörsprogram Required Reading 

Nilsson, Björn: Samspel i grupp, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-04354-6 Kursfordringar 

Obligatoriskt deltagande i föreläsningar och övningar.  
Godkänd gruppreflektion och godkänd personlig reflektion.(ÖVN2; 4,5 
hp).Betygsskala P/F 
Godkända redovisningar enl nedan (ÖVN1; 3hp). Betygsskala P/F. 
 
För  studerande på teknik och hälsa: moment av Miljö- och 
arbetsvetenskapskursen HN1902  
 
För studerande övriga program: Ingenjörsrollen, Godkänd presentation i 
presentationsteknik. Etikmoment 

Registration 
Exam: Contact the department for 
further information 

Other 
In the course theory and practice is 
mixed and some part of this course 
interact with other courses. The students 
mix lectures with visits to work sites at 
companies and contacts with mentors. 
Through exercises and seminars they 
have, as the final report, to produce 
"their own course literature" 

Kurslitteratur 
Nilsson Björn, Samspel i grupp 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-04354-6 
 
För teknik och hälsa dessutom :Miljö i ett företagsperspektiv, Antonsson m.fl.,  
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Prevent ISBN 91-7522-721-5 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

Övrigt 
Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och har därför obligatorisk 
närvaro. Teori varvas med övningar i mindre grupper. Ingenjörsträffen kan 
bestå av besök på arbetsplatser, mentorkontakter och besök av ingenjörer på 
respektive Campus. 
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HH1903  Ekonomi och organisation, fortsättningskurs  Business 
Economics&Organizational 
Behaviour, Interm.Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Bengt Wik, bengt.wik@sth.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 4804 Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
AF  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3, TIDEH3, TIDES3, TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Kursen är valfri för studenter på samtliga högskoleingenjörs program vid KTH Syd och Campus Valhallavägen. Undantaget studenter med 
teknik och ekonomi som profil. 

Kortbeskrivning Aim 
• God insikt i marknadsföring 

med tonvikt på strategisk och 
taktisk marknadsföring för 
teknikinriktad 
affärsverksamhet.  

Valbar och ges på halvfart under P3 och P4 2007 
 
Kursen är en direkt fortsättning på 6H2902 ekonomi och organisation och 
vänder sig till studenter med intresse för ekonomi.  

• Behärska och förstå 
affärsredovisning och 
bokslutsteknik 

Momenten marknadsföring, affärsredovisning, organisation och 
räkenskapsanalys fördjupas. 
Entreprenörsmässiga aspekter i kombination med formalia kring företagandet 
som sådant diskuteras och framhålls särskilt. 

• Insikt i organisatoriska 
aspekter på 
affärsverksamhet.  

• Behärska tekniken för en 
kvalificerad 
räkenskapsanalys, utifrån en 
årsredovisning  

Mål 
• God insikt i marknadsföring med tonvikt på strategisk och taktisk 

marknadsföring för teknikinriktad affärsverksamhet.   
• Behärska och förstå affärsredovisning och bokslutsteknik • Kunskap om metoden 

Balanced Scorecard 
(balanserat styrkort) och 
förmåga att tillämpa metoden 
på medelstort företag. 

• Insikt i organisatoriska aspekter på affärsverksamhet. 
• Behärska tekniken för en kvalificerad räkenskapsanalys, utifrån en 

årsredovisning  
  

• Kunskap om metoden Balanced Scorecard (balanserat styrkort) och 
förmåga att tillämpa metoden på medelstort företag. 

 

Kursinnehåll 
Föreläsningar, lektioner 
Litteraturstudier och egen reflektion. 
Tillämpningsövningar Balanced Scorecard  och Affärsredovisning 
 

Förkunskaper 
Godkänt resultat i kursen Ekonomi och organisation, 6H2902 5 poäng eller 
motsvarande 

Kursfordringar 
Tentamen TEN1 3p, tillämpningsövning ÖVN1 2p 

Kurslitteratur 
Kotlers marknadsföring, Liber Ekonomi, ISBN 91-47-04513-2 eller senare 
utgåva. 
Den Nya Affärsredovisningen  
Utdelat material 
 

Övrigt 
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Kursuppläggning 
Föreläsningar/lektioner 42 tim 
Seminarier                      8 tim 
Handledning Balanced Scorecard 10 tim 
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HI1000  Datakommunikation och nätverk  Data Communications and 
Networks 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kenneth Långström, 

kenneth.langstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4845 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2003 

Mål Aim 
Kursens mål är att deltagarna ska 
förvärva kunskaper om grunderna för 
datakommunikation med tyngdpunkt på 
förståelse för skiktindelade protokoll, 
lokala nät och TCP/IP-baserad 
kommunikation.  

Kursens mål är att deltagarna ska förvärva kunskaper om grunderna för 
datakommunikation med tyngdpunkt på förståelse för skiktindelade protokoll, 
lokala nät och TCP/IP-baserad kommunikation.  
Det betyder att studenten efter genomgången kurs skall kunna: 

• Förklara begrepp och modeller inom grundläggande 
datakommunikation 

Det betyder att studenten efter 
genomgången kurs skall kunna: 

• Sammanfatta funktioner och protokoll som tillhör OSI-modellens 
lager 1, 2, 3, 4 och 7 

• Förklara begrepp och 
modeller inom 
grundläggande 
datakommunikation • Beskriva funktionen hos protokoll för kommunikation i lokala nät 

• Ha kännedom om grunderna för TCP/IP-baserad kommunikation • Sammanfatta funktioner och 
protokoll som tillhör OSI-
modellens lager 1, 2, 3, 4 och 
7 

• Beskriva funktionen hos nätverk och protokoll för WAN-
kommunikation (Wide Area Networks) 

• Förbereda lokala nät för TCP/IP-baserad kommunikation • Beskriva funktionen hos 
protokoll för kommunikation 
i lokala nät 

 

Kursinnehåll • Ha kännedom om grunderna 
för TCP/IP-baserad 
kommunikation 

• Grundläggande begrepp inom data-kommunikation, standarder och 
OSI-modellen 

• Beskriva funktionen hos 
nätverk och protokoll för 
WAN-kommunikation (Wide 
Area Networks) 

• Orientering om fysiska skiktet: Transmissionsmedier, signaler, 
bärarnät, modem 

• Datalänkprotokoll: Funktioner (adressering, felupptäckt/kontroll, 
flödeskontroll), exempel på protokoll  • Förbereda lokala nät för 

TCP/IP-baserad 
kommunikation • Lokala nät: Ethernet och orientering om token ring, nätkomponenter 

• Nätverksskiktet: Vägvalsmetoder, Internet Protocol (IP), ISDN, 
nätkomponenter, orientering om kretskopplade och paketförmedlande 
nät 

Syllabus 
• Basic definitions within data 

communication, standards 
and the ISO-model • Transportskiktet: Funktioner (adressering, felupptäckt/-kontroll, 

flödeskontroll), protokollen Transmission Control Protocol (TCP) 
och User Datagram Protocol (UDP). 

• Orientation about physical 
layers: Media for 
transmission, signals, 
carriers, modems • Applikationsskiktet: Applikationsprotokoll, klient-server-

tillämpningar (e-post och www), orientering om datasäkerhet • Data link protocols: 
Functions (addressing, fault 
detection/ -control, flow 
control), examples of 
protocols 

 

Förkunskaper 
Grundläggande programmeringskunskaper • Local net works: Ethernet 

and orientation about Token 
Ring, net components 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 
Slutbetyget är detsamma som tentamensbetyget om laborationsmomentet 
klarats av 

• Net work layers: Switching, 
Internet protocols (IP), 
ISDN, net components, 
orientation about circuit- and 
packet switching net works 

• Transmission layer: 
Functions (addressing, fault Kurslitteratur 
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Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. detection/ -control, flow 
control), the protocols 
Transmission Control 
Protocol (TCP) and User 
Datagram Protocol (UDP) 

 

Anmälan 

 • Application layer: 
Application protocols, client-
server- applications (email 
and www), orientation about 
data security 

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Prerequisites 
Elementary computer programming 
skills 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 4,5 cr.), 
credit rate A-F 
Passed lab work (LAB1; 3 cr.), credit 
rate P/F 
In total credit rate A-F 

Required Reading 
Contact the department for further 
information 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information 
Exam: Contact the department for 
further information 
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HI1001  Programmering, fortsättningskurs  Object Oriented Programming 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Anders Lindström, 

anders.lindstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4813 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Taras Kentrschynskyj, tkj@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9458 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIDES3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www3.telge.kth.se/tkj/ Kurssida/Course Page 

  

Tidigare kursnummer: 6H3001/6S3001 

Mål Aim 
Kursen skall ge goda kunskaper i syntax 
och teknik vid objektorienterad 
programmering samt ge en introduktion 
till objektorienterad design. 

Kursen skall ge goda kunskaper i syntax och teknik vid objektorienterad 
programmering samt ge en introduktion till objektorienterad design. 
För godkänt betyg skall studenten: 

För godkänt betyg skall studenten: • Kunna redogöra för de olika faserna i objektorienterad 
programutveckling • Kunna redogöra för de olika 

faserna i objektorienterad 
programutveckling • Utifrån ett enkelt problemområde kunna skapa an objektorienterad 

modell med klasser och klart avgränsade uppdrag samt relationer 
mellan dessa, som kan användas för att implementera en applikation 

• Utifrån ett enkelt 
problemområde kunna skapa 
an objektorienterad modell 
med klasser och klart 
avgränsade uppdrag samt 
relationer mellan dessa, som 
kan användas för att 
implementera en applikation 

• Kunna beskriva lösningen med hjälp av klassdiagram enligt UML el 
likn. 

• Skapa klasser som, där så är möjligt, kan återanvändas i liknande 
sammanhang 

För godkänt betyg skall studenten dessutom kunna: • Kunna beskriva lösningen 
med hjälp av klassdiagram 
enligt UML el likn. 

• Använda sig av en utvecklingsmiljö för att skriva, felsöka och 
exekvera objektorienterade program 

• Skapa klasser som, där så är 
möjligt, kan återanvändas i 
liknande sammanhang 

• Skriva välstrukturerade program med väl avgränsade klasser, som är 
lätta att underhålla och vidareutveckla 

• Använda sig av arv, och beroende på programmeringsspråk, 
interfaces för att utöka klassers funktionalitet 

För godkänt betyg skall studenten 
dessutom kunna: 

• Använda sig av en 
utvecklingsmiljö för att 
skriva, felsöka och exekvera 
objektorienterade program 

• Skriva polymorf kod som kan exekveras för flera olika subtyper 
• Hantera undantag (exceptions) på lämplig nivå i programmet 
• Använda sig av strömmar för att läsa från/skriva till olika typer av 

källor/mål • Skriva välstrukturerade 
program med väl avgränsade 
klasser, som är lätta att 
underhålla och 
vidareutveckla 

• Skriva enkla program för parallella aktiviteter (trådar), samt kunna 
redogöra för problem som kan uppstå vid parallella aktiviteter 

• Skriva applikationer med händelsestyrda grafiska gränssnitt med 
enklare tillämpningar av mönstret model-view-controller • Använda sig av arv, och 

beroende på 
programmeringsspråk, 
interfaces för att utöka 
klassers funktionalitet 

För högre betyg skall studenten kunna: 
• Bearbeta programmeringsuppgifter med större komplexitet ifråga om 

de sex avslutande punkterna i ovanstående stycka, innefattande 
objektorienterad analys, design och implementering • Skriva polymorf kod som 

kan exekveras för flera olika 
subtyper  

• Hantera undantag 
(exceptions) på lämplig nivå Kursinnehåll 
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i programmet • Abstrakta datatyper, inkapsling, återanvändning 
• Använda sig av strömmar för 

att läsa från/skriva till olika 
typer av källor/mål 

• Utvecklingsmiljö 
• Programspråkets grundstrukturer, inbyggda datatyper 
• Klasser och objekt, arv, polymorfism • Skriva enkla program för 

parallella aktiviteter (trådar), 
samt kunna redogöra för 
problem som kan uppstå vid 
parallella aktiviteter 

• Objektorienterad programutveckling: analys, design och 
implementering 

• Klassdiagram och relationer i t ex uml 
• Skriva applikationer med 

händelsestyrda grafiska 
gränssnitt med enklare 
tillämpningar av mönstret 
model-view-controller 

• Undantag 
• Strömmar 
• Trådar 
• Grafiska gränssnitt och händelsehantering 

För högre betyg skall studenten kunna:  • Bearbeta 
programmeringsuppgifter 
med större komplexitet ifråga 
om de sex avslutande 
punkterna i ovanstående 
stycka, innefattande 
objektorienterad analys, 
design och implementering 

Förkunskaper 
Goda kunskaper i grundläggande programmering, t ex kursen HI1900 
Programmering, grundkurs 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F. 
Tentamen innehåller både teoretiska och praktiska moment. 
Godkända laborationer (ÖVN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskalan A-F. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HI1002  Datornätverk, projektkurs  Computer Networks, Project 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
B  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3008 

Mål Aim 
The aim of this project course is to give 
the student a possibility to apply 
knowledge of computers and computer 
networks in a project work. The project 
is performed according to the methods 
introduced in former project courses. It 
is meant to give further training in 
project work, project plans, time plans, 
and problem solving in a project group. 
A clear specification is especially 
important as a good platform for 
designing a prototype for a basic 
enterprise network. 

Kursens mål är att ge studenten möjlighet att tillämpa kunskaper inom 
datorteknik och nätverk i ett projektarbete. Projektet skall drivas enligt 
formerna i tidigare projektkurs och ge studenten fortsatt träning i projektarbete 
med projektplaner, tidsplaner och problemlösning i grupp som naturliga 
ingredienser. Stor vikt läggs vid tydlig kravspecifikation som grund för ett 
resultat i form av en framtagen prototyp för ett enklare företagsnät. 
Det betyder att studenten efter genomgången kurs skall kunna: 

• Arbeta enligt ingenjörsmässiga arbetsmetoder 
• Enligt givna anvisningar, upprätta en enklare projektbudget 
• Med tillgång till handledning, handha rollen som projektledare 

After completing this course student 
shall: 

• Upprätta och analysera en given kravspecifikation 
• Skapa en prototyp eller lösning för den projektuppgift som 

presenterats för klassen 
• Be able to work according to 

general engineering methods 
• Beskriva prototypen eller lösningen i form av en rapport • According to given 

instructions be able to plan 
the project budget 

 

Kursinnehåll • With some support be able to 
act as a project leader Fördjupning och praktisk tillämpning av kunskaper inhämtade från tidigare 

kurser om ingenjörsmetodik, digital och mikrodatorteknik, programmering, 
operativsystem och systemadministration, datakommunikation och nätverk. 

• Be able to establish and 
analyze a given requirement 
specification 

 • Be able to create a prototype 
or a solution to the project 
task presented in class Förkunskaper 

Grundläggande kunskaper om att arbeta i projekt, informationsteknik, 
ingenjörsmetodik, digital- och mikrodatorteknik, programmering, 
operativsystem och systemadministration, datakommunikation och nätverk. 

• Be able to describe the 
prototype or the solution in a 
report 

Syllabus 
Kursfordringar Further deepen and practice the 

knowledge from previous courses 
regarding engineering methods, digital 
electronics and microprocessors, 
programming, operating systems and 
system administration, and data 
communication and computer networks. 

Godkänd projektrapport och muntlig presentation av projektet (PRO1; 3 hp), 
betygsskalan A-F 
Godkänd prototyp (PRO2; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 
Slutbetyget är ett vägt medelvärde av de ingående momenten. 

Prerequisites Kurslitteratur 
Basic knowledge of project work, 
information technology, engineering 
methods, programming, digital 
electronics and microprocessors, 
programming, operating systems and 
system administration, and data 
communication and computer networks. 

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 

Requirements Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Passed project report and oral 
presentation (PRO1; 3 cr.), credit rate A-
F. 
Passed prototype (PRO2; 4,5 cr.), credit 
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rate A-F. 
In total credit rate A-F. 

Required Reading 
Contact the department for further 
information. 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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HI1003  Operativsystem och systemadministration  Operating Systems and System 
Administration 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Jonas Willén, jwi@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4853 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3010 

Mål Aim 
Kursen ger teoretiska och praktiska 
grunder för moderna operativsystem. Kursen ger teoretiska och praktiska grunder för moderna operativsystem. 

Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: 
• Kunna redogöra för operativsystems utveckling • Kunna redogöra för 

operativsystems utveckling • Ha konkreta färdigheter i systemprogrammering och vara medveten 
om begränsningar och möjligheter vid resurshantering avseende 
- Minnestilldelning 
- Processer och IPC 
- Filhantering och I/O 

• Ha konkreta färdigheter i 
systemprogrammering och 
vara medveten om 
begränsningar och 
möjligheter vid 
resurshantering avseende 
- Minnestilldelning 
- Processer och IPC 
- Filhantering och I/O 

• Hantera resurser i ett datorsystem på ett korrekt sätt 
• Kunna göra val av IPC-metod som är bäst lämpad vid olika 

tillämpningar 
• Hantera resurser i ett 

datorsystem på ett korrekt 
sätt 

• Kunna redogöra för säkerhetsrisker som finns med avseende på både 
programfel och användarhantering 

• Kunna installera och konfigurera ett fleranvändarsystem • Kunna göra val av IPC-
metod som är bäst lämpad 
vid olika tillämpningar 

• Kunna använda ett scriptspråk som administrativt hjälpmedel 
• Kunna redogöra för grundläggande principer för konstruktion och 

funktion av operativsystem så att följande begrepp är klara: 
- att en systemadministrativ uppgift ofta kan utföras snabbt men då 
blir utförandet utrymmeskrävande, eller att uppgiften kan utföras 
med mindre krav på utrymme men då tar det längre tid 
- roll av operativsystemets kärna och hur den relaterar till skal- och 
systemprogramvara 

• Kunna redogöra för 
säkerhetsrisker som finns 
med avseende på både 
programfel och 
användarhantering 

• Kunna installera och 
konfigurera ett 
fleranvändarsystem 

För högre betyg ska studenten: • Kunna använda ett 
scriptspråk som 
administrativt hjälpmedel • Ha förståelse för systemtekniska säkerhets- och effektivitetsaspekter 

och vid programutveckling ta hänsyn till detta så att det leder till 
utnyttjande av systemets resurser 

• Kunna redogöra för 
grundläggande principer för 
konstruktion och funktion av 
operativsystem så att 
följande begrepp är klara: 
- att en systemadministrativ 
uppgift ofta kan utföras 
snabbt men då blir utförandet 
utrymmeskrävande, eller att 
uppgiften kan utföras med 
mindre krav på utrymme men 
då tar det längre tid 
- roll av operativsystemets 
kärna och hur den relaterar 
till skal- och 
systemprogramvara 

• På ett korrekt sätt praktiskt kunna ta hänsyn till prestanda och 
säkerhetsaspekter vid konfiguration och installation av ett 
fleranvändarsystem 

 

Kursinnehåll 
Mestadels kommer en Linux/UNIX-plattform att användas eftersom den ger 
oinskränkt tillgång till operativsystemstekniska manipulationsmöjligheter 
vilket främjar ett lärorikt genomförande. 
Följande kommer då att studeras: 

• Operativsystemets utveckling i ett historiskt perspektiv 
• Processbegreppet och hantering av processer För högre betyg ska studenten: 
• Systemanrop och avbrottshantering • Ha förståelse för 

systemtekniska säkerhets- 
och effektivitetsaspekter och 
vid programutveckling ta 
hänsyn till detta så att det 

• Minneshantering 
• Resurshantering och låsning (deadlock) 
• Filsystem 
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leder till utnyttjande av 
systemets resurser 

• Input/output 
• Internprocesskommunikation • På ett korrekt sätt praktiskt 

kunna ta hänsyn till 
prestanda och 
säkerhetsaspekter vid 
konfiguration och installation 
av ett fleranvändarsystem 

• Systemadministration 
• Scriptspråksprogrammering 
• Fallstudier av konkreta operativsystem 

 
 Förkunskaper 

Grundläggande programmering, digital- och datorteknik. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala A-F 
Godkända laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp), betygsskala A-F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment. 

Kurslitteratur 
Eget material 
 

Övrigt 
Kursen genomförs i en svenskspråkig version med litteratur på engelska. 
Uppgift om undervisningsspråk utlyses för varje kursgenomförande i 
studiehandboken. 
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HI1004  Programmering, fortsättningskurs  Object Oriented Programming 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Taras Kentrschynskyj, tkj@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9458 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish Föreläsningar    30 h          Språk/Language 
http://www3.telge.kth.se/tkn Lab    28 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Tidigare kursnummer: 6S3001 

Mål Aim 
This course will give insight into basic 
concepts of object oriented 
programming, introduce modelling 
language such as UML, and give 
knowledge in syntax and programming 
techniques of the object oriented 
programming language Java. The course 
shall also give an introduction to graphic 
interfaces, event controlled systems 
methodology, and threads. 

Kursen ska ge grundläggande förståelse för objektorienterad programmering, 
introducera något modelleringsspråk, t ex  UML, samt ge kunskaper i syntax 
och programmeringsteknik i det objektorienterade programmeringsspråket 
Java.  
Kursen skall dessutom ge en introduktion till grafiska användargränssnitt och 
händelsehantering samt trådar. 
Efter avslutad kurs skall studenterna ha 

• kunskaper om objektorienterad programutveckling 
After completion of the course the 
student should have: • grundläggande kunskaper i det objektorienterade språket Java  

• vissa färdigheter i programutveckling med användning av verktyg för 
objektorienterad metodik 

• Knowledge of object 
oriented program 
development • grundläggande kunskaper om grafiska gränssnitt och 

händelsehantering samt trådar 
 

• Basic knowledge of the 
object oriented language Java 

• Some skill in developing 
programs using tools for 
object oriented methodology 

 

Kursinnehåll • Basic knowledge of graphic 
interfaces, event controlled 
systems methodology, and 
threads 

• Bakgrunden till objektorientering (abstrakta datatyper, inkapsling, 
återanvändning) 

• Klassdiagram och relationer i t ex UML 
Syllabus • Principer för objektorientering, klasser/objekt, relationer, 

polymorfism • Basics of object oriented 
programming (abstract data 
types, encapsulation, reuse) • Programmeringstekniker i objektorientering 

• Class diagrams and relations 
in UML 

• Syntax och utvecklingsverktyg i Java 
• Exemplifiering och implementering i Java • Principles of object oriented 

programming, 
classes/objects, relations, 
polymorphism 

• Grafiska användargränssnitt och händelsehantering 
• Trådar 

 
• Programming techniques  • Syntax and development 

tools for Java language Förkunskaper 
• Examples and 

implementation in Java Goda kunskaper i grundläggande programmering 
• Graphic interfaces and event 

conptrolled systems 
methodology 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1, 2p), betygsskalan 3, 4, 5  
Godkända datorövningar (ÖVN1, 3p), betygsskalan 3, 4, 5  
Slutbetyget grundas på samtliga moment Betygsskalan 3, 4, 5 

• Threads 

Prerequisites 
Good knowledge in basic programming. Kurslitteratur 

Någon av följande kan användas: Requirements 
Passed exam (TEN1; 2 cr.), credit rates 
3, 4, 5. 
Passed computer exercises (ÖVN1; 3 
cr.), credit rate 3, 4, 5. 
In total based on the two parts as above. 
Credit rate 3, 4, 5. 

Sierra K & Bates B : Head First Java, 2nd ed. O’Reilly 2005 
Van der Linden P: Just Java 2, 6th ed. Prentice Hall 2004 
 

Anmälan 
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 Required Reading 
Either of these can be used: Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Sierra K & Bates B : Head First Java, 
2nd ed. O’Reilly 2005 
Van der Linden P: Just Java 2, 6th ed. 
Prentice Hall 2004 

Registration 
Exam: According to the general rules of 
the department- 
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HI1005  Digital kommunikation  Digital Communication 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Torgny Forsberg, 

torgny.forsberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4860 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3013 

Mål Aim 
The aim of the course is to give the 
students good knowledge of digital 
subsystems and systematic methods for 
analysing and designing 
communications systems. The aim is 
also to give basic knowledge of how to 
describe digital systems in a high level 
design language. 

Kursen skall ge goda kunskaper om fundamentala digitala byggblock och 
systematiska metoder för analys och konstruktion av digitala 
kommunikationssystem samt ge grundläggande kunskaper om hur digitala 
byggblock beskrivs i ett hårdvarubeskrivande språk. 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

• Analysera och syntetisera kombinatoriska nät 
• Analysera och syntetisera sekventiella nät After completing this course students 

are to : • Beskriva digitala komponenters beteende med hjälp av 
hårdvarubeskrivande språk • be able to analyse and design 

combinatory systems 
• Realisera beskrivningen i programmerbara kretsar • be able to analyse and design 

sequential systems • Ha färdigheter i uppkoppling och test av digitala nät 
• be able to describe the 

behaviour of digital 
components in a high level 
design language 

• Hämta och tolka information från datablad och andra 
informationskällor 

 
• be able to implement such 

descriptions in 
programmable circuits 

Kursinnehåll 
• Kombinatoriska nät  

• be trained to couple and test 
digital circuits 

• Sekventiella nät 
• Hårdvarubeskrivande språket VHDL • be able to read and 

understand information 
concerning digital electronics 
from various sources of 
information 

• Programmerbara kretsar 
• Halvledarminnen 
• Digital/analog- och analog/digital-omvandlare 

 
Syllabus 

Förkunskaper • Combinatory networks 
• Sequence networks Grundläggande kunskaper inom ellära 
• The design language VHDL 

Kursfordringar • Programmable circuits 
• Semiconductor memories Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 

Godkända laborationer (LAB1; 4,5 hp) betygskalan A-F 
Slutbetyg, betygskalan A-F 

• Digital to analog and analog 
to digital converters 

Prerequisites 
Kurslitteratur Knowledge and skills corresponding to 

the requirements for acceptance to the 
engineering education 

Hemert, Lars-Hugo: Digitala kretsar, ISBN 91-44-01918-1 
 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 3 cr.) 
credit rate A-F 
Passed lab work (LAB1; 4,5 cr.) credit 
rate A-F 
In total based on the parts as above, 
credit rate A-F 

Required Reading 
Hemert, Lars-Hugo: Digitala kretsar, 
ISBN 91-44-01918-1 
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HI1006  Digital kommunikation, projektkurs  Digital Communication, Project 
Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Torgny Forsberg, 

torgny.forsberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4860 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3014 

Mål Aim 
Kursens huvudmoment består av en 
fördjupning inom datakommunikation 
med särskild inriktning på principer och 
implementationer för routrar och 
dataväxlar, samt att praktiskt bygga upp 
nätverk med dem. Kursen behandlar 
kommunikation mellan 
mikroprocessorer. Kursen skall även ge 
kunskaper om ADSL. 

Kursens huvudmoment består av en fördjupning inom datakommunikation 
med särskild inriktning på principer och implementationer för routrar och 
dataväxlar, samt att praktiskt bygga upp nätverk med dem. Kursen behandlar 
kommunikation mellan mikroprocessorer. Kursen skall även ge kunskaper om 
ADSL. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna: 

• Redogöra för hur vägval görs baserat på Internet protokoll 
Efter genomgången kurs ska deltagarna 
kunna: 

• Redogöra för vad en router är samt hur den är uppbyggd och fungerar
• Redogöra för principerna och implementationerna av 

routingprotokoll 
• Redogöra för hur vägval görs 

baserat på Internet protokoll 
• Förklara skillnaden mellan olika distansvektorprotokoll • Redogöra för vad en router är 

samt hur den är uppbyggd 
och fungerar • Praktiskt bygga upp och konfigurera routrar och dataväxlar 

• Felsöka och åtgärda enklare problem med routrar • Redogöra för principerna och 
implementationerna av 
routingprotokoll 

• Redogöra för hur adsl fungerar 
• Praktiskt bygga upp och programmera ett mikrodatorbaserat nätverk 

• Förklara skillnaden mellan 
olika distansvektorprotokoll  

• Praktiskt bygga upp och 
konfigurera routrar och 
dataväxlar 

Kursinnehåll 
• Fördjupning inom TCP/IP och lokala nät 
• Konfigurering och handhavande av routrar • Felsöka och åtgärda enklare 

problem med routrar • Felsökning av routrar 
• Redogöra för hur adsl 

fungerar • Routing och routingprotokoll 
• Tcp/ip felmeddelanden och kontrollmeddelanden • Praktiskt bygga upp och 

programmera ett 
mikrodatorbaserat nätverk 

• Distansvektorprotokoll (ripv1, ripv2 och igrp) 
• Access control lists  
• Adsl 
• Kommunikation mellan mikrodatorer med i2c-bus 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper om telekommunikation. 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1; 4,5 hp), betygsskala A-F 
Godkända laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp), betygsskala A-F 
Slutbetyg, viktat, betygsskala A-F 

Kurslitteratur 
Cisco Networking Academy Program, Semester 2 (webbaserat material) 
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HI1007  Objektorienterad programmering med Java  Object Oriented Programming 
with Java 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Anders Lindström, 

anders.lindstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4813 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3101 

Mål Aim 
Kursen skall ge studenterna grunderna i 
objektorienterat tänkande vid 
programmering samt goda kunskaper i 
syntax och programmeringsteknik i det 
objektorienterade språket Java. 

Kursen skall ge studenterna grunderna i objektorienterat tänkande vid 
programmering samt goda kunskaper i syntax och programmeringsteknik i det 
objektorienterade språket Java. 
För godkänt betyg skall studenten: 

För godkänt betyg skall studenten: • Kunna redogöra för de olika faserna i objektorienterad 
programutveckling 

• Kunna redogöra för de olika 
faserna i objektorienterad 
programutveckling • Utifrån ett enkelt problemområde kunna skapa en objektorienterad 

modell med klasser med klart avgränsade uppdrag samt relationer 
mellan dessa, som kan användas för att implementera en applikation 

• Utifrån ett enkelt 
problemområde kunna skapa 
en objektorienterad modell 
med klasser med klart 
avgränsade uppdrag samt 
relationer mellan dessa, som 
kan användas för att 
implementera en applikation 

• Kunna beskriva lösningen med hjälp av klassdiagram enligt UML, 
och då använda ett verktyg för OO programutveckling för detta 

• Kunna förstå användningsfall och sekvensdiagram skrivna enligt 
UML 

• Skapa klasser som, där så är möjligt, kan återanvändas i liknande 
sammanhang 

• Kunna beskriva lösningen 
med hjälp av klassdiagram 
enligt UML, och då använda 
ett verktyg för OO 
programutveckling för detta 

För godkänt betyg skall studenten dessutom i språket Java kunna: 
• Skriva klasser med klart avgränsade uppdrag där datat är inkapslat 

och som är lätta att underhålla och vidareutveckla • Kunna förstå användningsfall 
och sekvensdiagram skrivna 
enligt UML 

• Använda sig av arv och implementering av interface för att utöka 
klassers funktionalitet 

• Skapa klasser som, där så är 
möjligt, kan återanvändas i 
liknande sammanhang 

• Skriva polymorf kod som kan exekveras för flera olika subtyper 
• Hantera undantag (exceptions) på lämplig nivå i programmet 

För godkänt betyg skall studenten 
dessutom i språket Java kunna: • Använda sig av strömmar för att läsa från/skriva till olika typer av 

källor/mål • Skriva klasser med klart 
avgränsade uppdrag där datat 
är inkapslat och som är lätta 
att underhålla och 
vidareutveckla 

• Skapa parallella aktiviteter med hjälp av trådar i Java samt kunna 
redogöra för vilka problem som kan uppstå vid parallella aktiviteter 
och implementera lösningar av dessa problem i Java 

• Skriva händelsestyrda applikationer i Java samt redogöra för hur 
händelsehantering fungerar 

• Använda sig av arv och 
implementering av interface 
för att utöka klassers 
funktionalitet 

• Skriva applikationer med enkla grafiska gränssnitt i Java med 
tillämpningar av mönstret model-view-controller • Skriva polymorf kod som 

kan exekveras för flera olika 
subtyper 

• Använda sig av en utvecklingsmiljö för att skriva, felsöka och 
exekvera objektorienterade program 

• Hantera undantag 
(exceptions) på lämplig nivå 
i programmet 

För högre betyg skall studenten kunna: 
• Bearbeta större problemområden via utvecklingsfaserna analys och 

design och senare implementering • Använda sig av strömmar för 
att läsa från/skriva till olika 
typer av källor/mål 

• Designa och implementera flexibla och återanvändbara lösningar på 
generella designproblem som stödjer konstruktion av utbyggbara och 
ändringsbara mjukvarusystem • Skapa parallella aktiviteter 

med hjälp av trådar i Java 
samt kunna redogöra för 
vilka problem som kan 
uppstå vid parallella 
aktiviteter och implementera 
lösningar av dessa problem i 
Java 

 

Kursinnehåll 
• Bakgrunden till objektorientering (abstrakta datatyper, inkapsling, 

återanvändning) 
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• Skriva händelsestyrda 
applikationer i Java samt 
redogöra för hur 
händelsehantering fungerar 

• Principer för objektorienterad programmering: klasser, objekt, 
relationer mellan klasser och objekt, arv, polymorfism 

• Objektorienterad programutveckling: analys, design och 
implementering • Skriva applikationer med 

enkla grafiska gränssnitt i 
Java med tillämpningar av 
mönstret model-view-
controller 

• Unified modeling language: användningsfall, sekvensdiagram och 
klassdiagram 

• Syntax och implementering av oop i språket Java 
• Felhantering • Använda sig av en 

utvecklingsmiljö för att 
skriva, felsöka och exekvera 
objektorienterade program 

• Strömmar 
• Trådprogrammering 
• Grafiska gränssnitt och händelsehantering För högre betyg skall studenten kunna: 

• Bearbeta större 
problemområden via 
utvecklingsfaserna analys 
och design och senare 
implementering 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i programmering, t ex kursen HI1900 
Programmering, grundkurs. • Designa och implementera 

flexibla och återanvändbara 
lösningar på generella 
designproblem som stödjer 
konstruktion av utbyggbara 
och ändringsbara 
mjukvarusystem 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Tentamen innehåller både teoretiska och praktiska moment. 
Godkända laborationer (ÖVN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskalan A-F. 

Registration 
Kurslitteratur Exam: Contact the department for 

further information. Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Övrigt 
Kurslitteratur på engelska används. 
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HI1008  Operativsystem  Operating Systems 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Jonny Sand, jsd@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9473 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H2102 

Mål Aim 
Kursen ger teoretiska och praktiska 
grunder för moderna operativsystem. Kursen ger teoretiska och praktiska grunder för moderna operativsystem. 

Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: 
• Kunna redogöra för operativsystems utveckling • Kunna redogöra för 

operativsystems utveckling • Ha konkreta färdigheter i systemprogrammering och vara medveten 
om begränsningar och möjligheter vid resurshantering avseende 
- minnestilldelning 
- processer & IPC 
- filhantering & I/O 

• Ha konkreta färdigheter i 
systemprogrammering och 
vara medveten om 
begränsningar och 
möjligheter vid 
resurshantering avseende 
- minnestilldelning 
- processer & IPC 
- filhantering & I/O 

• Hantera resurser i ett datorsystem på korrekt sätt 
• Kunna göra val av IPC-metod som är bäst lämpad vid olika 

tillämpningar 
• Hantera resurser i ett 

datorsystem på korrekt sätt 
• Kunna redogöra för säkerhetsrisker som finns med avseende på både 

programfel och användarhantering • Kunna göra val av IPC-
metod som är bäst lämpad 
vid olika tillämpningar 

• Kunna installera och konfigurera ett fleranvändarsystem 
• Kunna använda ett scriptspråk som administrativt hjälpmedel 

• Kunna redogöra för 
säkerhetsrisker som finns 
med avseende på både 
programfel och 
användarhantering 

• Kunna redogöra för grundläggande principer för konstruktion och 
funktion av operativsystem så att följande begrepp är klara: 
att en systemadministrativ uppgift ofta kan utföras snabbt men att då 
blir utförandet utrymmeskrävande, eller att uppgiften kan utföras 
krävandes mindre utrymme men då tar det längre tid 
roll av operativsystemets kärna och hur den relaterar till skal- och 
systemprogramvara 

• Kunna installera och 
konfigurera ett 
fleranvändarsystem 

• Kunna använda ett 
scriptspråk som 
administrativt hjälpmedel 

För högre betyg ska studenten: 
• Ha förståelse för systemtekniska säkerhets- och effektivitetsaspekter 

och vid programutveckling ta hänsyn till detta så att det leder till 
utnyttjande av systemets resurser 

• Kunna redogöra för 
grundläggande principer för 
konstruktion och funktion av 
operativsystem så att 
följande begrepp är klara: 
att en systemadministrativ 
uppgift ofta kan utföras 
snabbt men att då blir 
utförandet 
utrymmeskrävande, eller att 
uppgiften kan utföras 
krävandes mindre utrymme 
men då tar det längre tid 
roll av operativsystemets 
kärna och hur den relaterar 
till skal- och 
systemprogramvara 

• På ett korrekt sätt praktiskt kunna ta hänsyn till prestanda- och 
säkerhetsaspekter vid konfiguration och installation av ett 
fleranvändarsystem 

 

Kursinnehåll 
Mestadels kommer en Linux/UNIX-plattform att användas eftersom den ger 
oinskränkt tillgång till operativsystemtekniska manipulationsmöjligheter 
vilket främjar ett lärorikt genomförande. 
Följande kommer då att studeras: 

• Operativsystemets utveckling i ett historiskt perspektiv 
• Processbegreppet och hantering av processer För högre betyg ska studenten: 
• Systemanrop och avbrottshantering • Ha förståelse för 

systemtekniska säkerhets- 
och effektivitetsaspekter och 
vid programutveckling ta 
hänsyn till detta så att det 
leder till utnyttjande av 

• Minneshantering 
• Resurshantering och låsning (deadlock) 
• Filsystem 
• Input/output 
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systemets resurser • Internprocesskommunikation 
• På ett korrekt sätt praktiskt 

kunna ta hänsyn till 
prestanda- och 
säkerhetsaspekter vid 
konfiguration och installation 
av ett fleranvändarsystem 

• Systemadministration 
• Scriptspråksprogrammering 
• Fallstudier av konkreta operativsystem 

 
 Förkunskaper 

Grundläggande programmering, digital- och datorteknik 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F. 

Kurslitteratur 
Eget material 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Övrigt 
Kursen genomförs i en svenskspråkig version med litteratur på engelska. 
Uppgift om undervisningsspråk utlyses för varje kursgenomförande i 
studiehandboken. 
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HI1009  Programvaruprojekt  Software Project 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Håkan Strömberg, hakan@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIDEH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3105 

Mål Aim 
This course will train the student to 
develop large software systems working 
in engineering projects. 

Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet 
utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande förståelse och träning i 
de metoder och verktyg som används vid framtagning av större program.  The project will give basic 

understanding and training in methods 
and tools used in software development. 

Efter genomgången kurs ska studenten ha: 
• kunskaper om genomförandet av utvecklingsprocessen för en större 

programvara, med hänsyn tagen till återanvändbarhet, underhåll och 
utbyggbarhet  

After completion of the course the 
student should 

• have knowledge of the 
development process of a 
large software system, with 
regard to reusability, 
maintenance and extensions  

• förmåga att genomföra analys och design av en större programvara  
• färdighet i att implementera och testa en större programvara 
• färdigheter i dokumentation (både ur utvecklar- och 

användarperspektiv) • be able to analyse and design 
a large software system  • uppnått fördjupade kunskaper om att arbeta i projektform. 

• be able to implement and test 
a large software system   

• have knowledge of 
documentation 
(implementation as well as 
user perspective) 

Kursinnehåll 
• Analys och systemspecifikation 
• Design och implementationsregler för återanvändning, underhåll och 

utbyggbarhet have deeper knowledge of project 
methods 

• Metoder för testning och programvalidering 
Syllabus • Dokumentation. Installationsanvisningar och manual 

• Analysis and system 
specification  • Versionshantering 

• Upphovsrättsliga och andra juridiska aspekter på 
programvaruutveckling. 
 

• Design and implementation 
rules for reusability, 
maintenance and extensions  

• Testing and programme 
validation methods   

• Documentation. Installation 
support and manual  Förkunskaper 

Kurser motsvarande Programmering grundkurs, HI1900, Objektorienterad 
programmering med Java, HI1007, samt Datastrukturer och algoritmer, 
HI1011. 

• Version handling  
• Juridical aspects of software 

development 

Prerequisites Kursfordringar 
Knowledge of object oriented 
programming. Basic knowledge of 
algorithms. Knowledge of project 
methods in development processes. 

Kursen avslutas med en presentationsdag där grupperna presenterar sin 
slutprodukt. I samband med presentationen överlämnas till handledaren en CD 
innehållande den färdiga produkten med tillhörande installationsprogram, en 
rapport samt all källkod. 
Godkänt projektarbete (PRO1; 7,5 hp), betygsskalan A-F. 

Requirements 
Passed project work (PRO1; 7,5 cr.), 
credit rate A-F. 

Kurslitteratur 
Required Reading Kurslitteratur bestäms inför varje kursstart Contact the department for further 
information   
 Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HI1010  Datatekniskt projekt  Computer Engineering Project 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Reine Bergström, 

reine.bergstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4852 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3115 

Mål Aim 
Kursens mål är att ge studenten 
möjlighet att tillämpa och fördjupa sina 
kunskaper inom datorteknik och 
programvaruutveckling i ett 
projektarbete. 

Kursens mål är att ge studenten möjlighet att tillämpa och fördjupa sina 
kunskaper inom datorteknik och programvaruutveckling i ett projektarbete. 
Projektet drivs enligt formerna i tidigare projektkurs och ger studenten fortsatt 
träning i projektarbete med projektplaner, tidsplaner och problemlösning i 
grupp som naturliga ingredienser. Stor vikt läggs vid tydlig kravspecifikation 
som grund för ett resultat i form av en framtagen mjukvaruprototyp. 

Projektet drivs enligt formerna i tidigare 
projektkurs och ger studenten fortsatt 
träning i projektarbete med 
projektplaner, tidsplaner och 
problemlösning i grupp som naturliga 
ingredienser. Stor vikt läggs vid tydlig 
kravspecifikation som grund för ett 
resultat i form av en framtagen 
mjukvaruprototyp. 

Det betyder att studenten efter genomgången kurs skall kunna: 
• Använda ingenjörsmässiga arbetsmetoder 
• Upprätta en enklare projektbudget och en tidplan för projektet 
• Med tillgång till handledning handha rollen som projektledare 
• Upprätta och analysera en kravspecifikation samt göra tydliga 

avgränsningar i denna Det betyder att studenten efter 
genomgången kurs skall kunna: 

• Skapa en prototyp eller lösning för den projektuppgift som 
presenterats för gruppen 

• Använda ingenjörsmässiga 
arbetsmetoder 

• Upprätta en enklare 
projektbudget och en tidplan 
för projektet 

• Beskriva prototypen eller lösningen i form av en rapport 
Studenten skall dessutom ha tillämpat och fördjupat kunskaper från 
programmets kurser. • Med tillgång till handledning 

handha rollen som 
projektledare 

 

Kursinnehåll • Upprätta och analysera en 
kravspecifikation samt göra 
tydliga avgränsningar i denna 

Fördjupning och praktisk användning av kunskaper inhämtade från tidigare 
kurser inom ingenjörsmetodik, programmering, operativsystem, digitalteknik 
och mikrodatorteknik samt datorkommunikation och nätverk. • Skapa en prototyp eller 

lösning för den 
projektuppgift som 
presenterats för gruppen 

 

Förkunskaper • Beskriva prototypen eller 
lösningen i form av en 
rapport 

Grundläggande kunskaper om att arbete i projekt, informationsteknik, 
ingenjörsmetodik, programmering, operativsystem, digitalteknik och 
mikrodatorteknik samt datorkommunikation och nätverk. Studenten skall dessutom ha tillämpat 

och fördjupat kunskaper från 
programmets kurser. Kursfordringar 
 Godkänd projektrapport och muntlig presentation av projektet (PRO1; 3 hp), 

betygsskalan A-F 
Godkänd prototyp (PRO2, 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg et grundas på samtliga moment. 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på hemsidan senast fyra veckor innan kursstart. 
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HI1011  Datastrukturer och algoritmer  Data Structures and Algorithms 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Håkan Strömberg, hakan@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIDEH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3116 

Kortbeskrivning Aim 
Efter kusen ska studenten: Fastställd av GA/PA 2005-02-25 

• Ha kunskaper om de 
vanligaste 
algoritmteknikerna och 
datastrukturerna 

 

Mål 
Efter kusen ska studenten: • I viss mån kunna utvärdera 

algoritmers effektivitet och 
ha kännedom om olika 
komplexitetsklasser 

• Ha kunskaper om de vanligaste algoritmteknikerna och 
datastrukturerna 

• I viss mån kunna utvärdera algoritmers effektivitet och ha kännedom 
om olika komplexitetsklasser 

• Kunna anpassa kända 
algoritmer och konstruera 
egna utifrån de 
algoritmtekniker som ingår i 
kursen 

• Kunna anpassa kända algoritmer och konstruera egna utifrån de 
algoritmtekniker som ingår i kursen 

• Ha stor vana vid att lösa algoritmiska problem • Ha stor vana vid att lösa 
algoritmiska problem  

 
Kursinnehåll 
Datastrukturer. De moderna programspråken har färdiga klasser för Fält, 
Lista, Tabell, Stack, Kö, Träd, Mängd och Graf. Här tittar vi på hur de är 
konstruerade, för att sedan själva kunna bygga dessa strukturer från grunden. 
Analys av algoritmer. Alla lösningar på ett programmeringsproblem är inte 
lika effektiva. Studenten får vana vid att bedöma vilken teknik som är bäst för 
ett givet problem. 
Rekursion är en teknik man måste behärska för att senare kunna bygga mer 
komplicerade algoritmer. 
Backtracking är en direkt tillämpning på rekursion. När man försöker hitta ut 
ur en labyrint kan man hamna i en återvändsgränd och tvingas gå tillbaka 
(backtrack) till senaste vägval. 
Glupska algoritmer innebär att man i en given situation väljer det lokalt 
bästa alternativet och hoppas på att det till slut skall ge det globalt bästa 
resultatet. 
Söndra och Härska innebär att man bryter ned ett större problem i en mängd 
mindre (söndra). Så små att de blir triviala att lösa. Denna mängd av lösta 
småproblem slås sedan successivt samman tills man får en lösning av hela 
problemet (härska). 
Dynamisk programmering är en generell metod för att lösa 
optimeringsproblem. Man löser bara ett delproblem en gång och lagrar dess 
resultat i en tabell. När samma delproblem dyker upp igen hämtar man helt 
enkelt resultatet i tabellen. 
Sortering och Sökning är viktiga tillämpningar som ofta konstruerats med 
hjälp av ovan nämnda tekniker. 
 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i programmering. 

Kursfordringar 
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Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Tentamen innehåller både teoretiska och praktiska moment. 
Godkända laborationer (ÖVN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F. 

Kurslitteratur 
Speciellt för kursen framtaget kompendium. 
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HI1012  Internetprotokollen och 
nätverksprogrammering 

The Internet Protocols and 
Network Programming 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Anders Lindström, 

anders.lindstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4813 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3121 

Mål Aim 
Kursens mål är att ge en fördjupad 
kunskap om protokollen för TCP/IP-
baserad kommunikation med betoning 
på nätverks-, transport- och 
applikationslagren. 

Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap om protokollen för TCP/IP-
baserad kommunikation med betoning på nätverks-, transport- och 
applikationslagren. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna: 

Efter genomgången kurs ska deltagarna: • Kunna utforma adressplanering för IP-nät, inklusive subnetting och 
supernetting teoretiskt och i en laborationsmiljö 

• Kunna utforma 
adressplanering för IP-nät, 
inklusive subnetting och 
supernetting teoretiskt och i 
en laborationsmiljö 

• Kunna förklara principerna för intern, extern routing samt routing för 
multicast 

• Kunna förklra skillnaderna mellan IP version 4 och IP version 6 • Kunna förklara principerna 
för intern, extern routing 
samt routing för multicast 

• Kunna lösa problem relaterade till transportprotokollet TCP med 
avseende på flödeskontroll och felkontroll 

• Kunna förklra skillnaderna 
mellan IP version 4 och IP 
version 6 

• Kunna förklara skillnader mellan olika transportprotokoll (udp, tcp 
och sctp) utifrån applikationernas krav på prestanda och kvalitet 

• Kunna förklara de krav som realtidskommunikation och 
multimediaöverföring ställer på nätverk, protokoll och applikationer 

• Kunna lösa problem 
relaterade till 
transportprotokollet TCP 
med avseende på 
flödeskontroll och felkontroll 

• Kunna förklara hur dynamisk tilldelning av IP-adresser fungerar 
• Kunna förklara hur systemet med översättning av domämnamn till 

IP-adresser fungerar • Kunna förklara skillnader 
mellan olika 
transportprotokoll (udp, tcp 
och sctp) utifrån 
applikationernas krav på 
prestanda och kvalitet 

• Känna till grunderna för Internets modell för nätövervakning 
• Ha översiktlig kunskap om applikationsprotokoll baserade på 

Internatprotokollen 
• Utföra en programmeringsuppgift med sockets enligt en klient-

server-modell • Kunna förklara de krav som 
realtidskommunikation och 
multimediaöverföring ställer 
på nätverk, protokoll och 
applikationer 

• Kunna implementera serverapplikationer för olika ändamål som kan 
hantera flera klienter parallellt i olika trådar 

• Kunna implementera protokoll på applikationsnivå 
• Kunna förklara hur dynamisk 

tilldelning av IP-adresser 
fungerar 

• Ha grundläggande kunskaper om tekniker för distribuerade 
applikationer t ex rpc eller rmi 

 • Kunna förklara hur systemet 
med översättning av 
domämnamn till IP-adresser 
fungerar 

Kursinnehåll 
• Internet protocol (IP), version 4 och 6  

• Känna till grunderna för 
Internets modell för 
nätövervakning 

• Transportprotokoll (tcp, udp, sctp)  
• Multicast  
• Dynamisk hantering av IP-adresser  • Ha översiktlig kunskap om 

applikationsprotokoll 
baserade på 
Internatprotokollen 

• Hantering av domännamn och IP-adresser (dns)  
• Applikationsprotokoll 
• Multimedia och realtidskommunikation över IP  • Utföra en 

programmeringsuppgift med 
sockets enligt en klient-
server-modell 

• Nätverkshantering 
• Sockets och nätverksprogrammering 

 • Kunna implementera 
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serverapplikationer för olika 
ändamål som kan hantera 
flera klienter parallellt i olika 
trådar 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i datakommunikation t ex motsvarande kursen 
HI1000 Datakommunikation och nätverk samt kunskaper i objektorienterad 
programmering t ex motsvarande kursen HI1007 Objektorienterad 
programmering med Java. 

• Kunna implementera 
protokoll på applikationsnivå 

• Ha grundläggande kunskaper 
om tekniker för distribuerade 
applikationer t ex rpc eller 
rmi 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan A-F. 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
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HI1013  Software Engineering  Software Engineering 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Reine Bergström, 

reine.bergstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4852 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  2 
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Titigare kursnummer: 6H3500 

Mål Aim 
Kursens mål är att ge studenterna inblick 
i hur man utvecklar större system i 
grupp. Kursen fokuserar på moderna 
metoder och processer för 
systemutveckling. Under kursen övas 
många av de olika moment som ingår 
vid utveckling av stora system. 

Kursens mål är att ge studenterna inblick i hur man utvecklar större system i 
grupp. Kursen fokuserar på moderna metoder och processer för 
systemutveckling. Under kursen övas många av de olika moment som ingår 
vid utveckling av stora system. 
Efter avslutad kurs skall studenterna 

• Kunna beskriva olika systemutvecklingsprocesser Efter avslutad kurs skall studenterna 
• Kunna ta fram och hantera krav till ett system • Kunna beskriva olika 

systemutvecklingsprocesser • Kunna jobba med analys och design på ett systematiskt och effektivt 
sätt • Kunna ta fram och hantera 

krav till ett system 
• Ange kriterier och kunna analysera vad som utgör god kvalitet i ett 

system 
• Kunna jobba med analys och 

design på ett systematiskt 
och effektivt sätt • Redogöra för hur man testar och utvärderar system på ett 

systematiskt sätt • Ange kriterier och kunna 
analysera vad som utgör god 
kvalitet i ett system • För högre betyg skall studenterna kunna analysera, jämföra och 

kritiskt granska fördjupande information kring mjukvaruutveckling • Redogöra för hur man testar 
och utvärderar system på ett 
systematiskt sätt 

 

Kursinnehåll • För högre betyg skall 
studenterna kunna analysera, 
jämföra och kritiskt granska 
fördjupande information 
kring mjukvaruutveckling 

• Kravhantering 
• Riskhantering 
• Analys och design 
• Testning Syllabus 
• UML • Requirement engineering 

• Risk management • Unified process 
• Analysis and design • Extreme programming • Testing 

 • UML 
• Unified process Förkunskaper • Extreme programming 

Kunskaper i objektorientering motsvarande kursen Objektorienterad 
programmering med Java, HI1007. Prerequisites 

Knowledge about object oriented 
programming corresponding to the 
course HI1007 Object Oriented 
Programming using Java 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp), betygsskala A-F 
laborationer (LAB1; 3,5 hp) 

Kurslitteratur 
Software Engineering 8th edition, Sommerville ISBN 0-321-31379-8 
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HI1014  Distribuerade affärssystem  Distributed Enterprise Systems 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Reine Bergström, 

reine.bergstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4852 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  1 
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3501 

Mål Aim 
Kursens mål är att ge kunskaper för att 
kunna utveckla system som 
kommunicerar mellan flera olika 
datorer. Exempel på detta kan vara 
affärskritiska system för Internet.  

Kursens mål är att ge kunskaper för att kunna utveckla system som 
kommunicerar mellan flera olika datorer. Exempel på detta kan vara 
affärskritiska system för Internet.  
Efter avslutad kurs skall studenterna: 

Efter avslutad kurs skall studenterna: • Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med 
en flerskiktsarkitektur 

• Bygga upp, strukturera och 
programmera distribuerade 
system med en 
flerskiktsarkitektur 

• Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom 
affärskritiska system och i distribuerade system 

• Beskriva och förklara teorier 
och uttryck som används 
inom affärskritiska system 
och i distribuerade system 

• Beskriva hur man utvecklar enkla system med inbyggs 
kommunikation på olika sätt 

• Kunna skapa webbaserade lösningar 
• Beskriva hur man utvecklar 

enkla system med inbyggs 
kommunikation på olika sätt 

• Vara insatt i och beskriva säkerhetsaspekter kring distribuerade 
applikationer 

För högre betyg skall man: • Kunna skapa webbaserade 
lösningar • Kunna analysera, diskutera och jämföra olika distribuerade lösningar 

• Vara insatt i och beskriva 
säkerhetsaspekter kring 
distribuerade applikationer 

 

Kursinnehåll 
För högre betyg skall man: • Distribuerade objekt (rmi, corba) • Kunna analysera, diskutera 

och jämföra olika 
distribuerade lösningar 

• Meddelandesystem (jms) 
• Enterprise frameworks (j2ee, .net) 
• Webbaserade system och programmering av tunna klienter Prerequisites 
• Webservices Knowledge about object oriented 

programming and interface 
programming using Java corresponding 
to the courses HI1007 Object oriented 
Programming using Java. 

• Arkitektur och design av distribuerade system 
• 3-lager arkitekturer 
• Transaktioner 
• Samtidighet 
• Säkerhet 

 

Förkunskaper 
Goda kunskaper i objektorienterad programmering och 
gränssnittsprogrammering med Java t.ex. motsvarande kurserna HI1007 
Objektorienterad programmering med Java. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp), betygsskala A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 3,5 hp) 

Kurslitteratur 
Kurskompendium 
 
 

184 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

HI1015  Avancerad serverutveckling  Advanced Server Development 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Jonas Willén, jwi@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4853 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIDEH3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3502 

Mål Aim 
Kursens mål är att ge studenterna en 
djupare inblick i hur man utvecklar 
server system i distribuerad och 
Internet-baserad miljö. Kursen skall 
också ge kunskaper, att i samband med 
systemkonstruktion kunna bedöma vad 
olika typer av lösningar medför i 
prestanda, säkerhet och underhåll. 
Kursen introducerar också begrepp inom 
J2EE och .NET 

Kursens mål är att ge studenterna en djupare inblick i hur man utvecklar 
server system i distribuerad och Internet-baserad miljö. Kursen skall också ge 
kunskaper, att i samband med systemkonstruktion kunna bedöma vad olika 
typer av lösningar medför i prestanda, säkerhet och underhåll. Kursen 
introducerar också begrepp inom J2EE och .NET 
Efter avslutad kurs skall studenterna: 

• Kunna förklara och beskriva hur man bygger upp serversystem i en 
distribuerad miljö 

Efter avslutad kurs skall studenterna: • Ha kunskap om samt värdera och jämföra olika arkitekturer och 
designlösningar 

• Kunna förklara och beskriva 
hur man bygger upp 
serversystem i en 
distribuerad miljö 

• Kunna implementera avancerade serverlösningar i olika miljöer som t 
ex J2EE och .NET 

• Ha kunskap om samt värdera 
och jämföra olika 
arkitekturer och 
designlösningar 

• Kunna beskriva och ge exempel på tekniker som kan användas vid 
serverutveckling 

För högre betyg bör man även: 
• Kunna implementera 

avancerade serverlösningar i 
olika miljöer som t ex J2EE 
och .NET 

• Kunna analysera och värdera uppbyggnaden av system med bland 
annat avseende på prestanda, säkerhet och struktur 

 
• Kunna beskriva och ge 

exempel på tekniker som kan 
användas vid 
serverutveckling 

Kursinnehåll 
• Middleware 
• Prestanda 

För högre betyg bör man även: 
• Stabilitet  • Kunna analysera och värdera 

uppbyggnaden av system 
med bland annat avseende på 
prestanda, säkerhet och 
struktur 

• Enterprise Java Beans och applikationsservrar. 
• Hibernate 
• Jsf (Java server faces) 
• Ajax  
• .net och c# 

 

Förkunskaper 
Kunskaper inom nätverksprogrammering och distribuerade system, t.ex 
motsvarande kursen HI1014 Distribuerade affärssystem. 

Kursfordringar 
Godkända laborationer (LAB1; 5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer (LAB2; 2,5 hp), betygsskalan A-F. 

Kurslitteratur 
Kurskompendium 
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HI1016  Systemutvecklingsprojekt  Software Development, project 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Reine Bergström, 

reine.bergstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4852 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  3 
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3504 

Mål Aim 
The aim of the course is to give the 
students more experience in projects and 
how you together reach the project 
goals. The students will develop a more 
or less commercial program with 
documentation and formal documents.  

Målet med kursen är att studenterna ska få mer erfarenhet av projektarbete och 
bättre förståelse för hur man tillsammans uppnår ett färdigt system. 
Studenterna ska utveckla en mer eller mindre kommersiell programvara, 
inkluderat dokumentation och formella dokument kring projekt arbetet. 
Efter avslutad kurs skall studenterna: 

• Kunna analysera och bearbeta en projektuppgift Syllabus 
• Software processes • Skapa effektiv och kvalitetssäkrad programkod 
• Requirements • Förstå behov av och skapa adekvat dokumentation • Analysis & Design 

• Ha insikt i behoven för en kommersiell mjukvara • Testing 
 • Quality 

• Development and 
distributed/Internet systems Kursinnehåll 

• Systemutvecklingsprocesser  

• Kravhantering 
• Analys och design 
• Testning 
• Kvalitet 
• Utvecklande av distribuerad/Internet programvara 

 

Förkunskaper 
Kunskaper i nät- och webbprogrammering samt systemutvecklingsprocesser 
t.ex. motsvarande kurserna Distribuerade affärssystem HI1014, Avancerad 
serverutveckling HI1015 samt Software engineering HI1015. 

Kursfordringar 
Godkända projektuppgifter: 
(PRO1, 4 hp), betygsskalan A-F 
(PRO2, 3,5 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 
 

186 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HI1017  Programmering av mobila tjänster med J2ME  Programming of Mobile Services 
with J2ME 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Jonas Willén, jwi@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4853 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TDNKM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
TIDEH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3505 

Mål Aim 
The course aims at giving knowledge 
about programming of mobile services 
with J2ME and providers SDK. 

Målet med kursen är att ge kunskap om programmering av mobila system med 
J2ME och leverantörers SDK. 
Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del: 
- Den teoretiska delen ger kunskaper om vilka möjligheter som finns för 
utveckling av framtida mobila tjänster. 
- Under den praktiska delen utvecklas applikationer med leverantörers SDK 
för J2ME. 

The course consists of two parts, a 
theoretical part and an applied part: 
- In the theoretical part knowledge is 
given about what possibilities exist 
regarding development of future mobile 
services. 
In the applied part applications are 
developed using providers’ SDK for 
J2ME. 

Efter genomförd kurs ska studenten: 
• Kunna konfigurera lämplig utvecklingsmiljö 
• Kunna förklara skillnaderna mellan J2ME och J2SE After completing the course the 

participant should: • Kunna skriva en midlet applikation och redogöra för dess livscykel 
• Be able to configure a proper 

environment for development • Kunna använda forms och canvas för att presentera data 
• Kunna använda Bluetooth eller annan nätverksteknik för 

kommunikation 
• Be able to explain the 

differences between J2ME 
and J2SE • Kunna använda och lagra persistent data och PIM 

• Be able to write a MIDlet 
application and describe its 
lifecycle 

• Förstå möjligheterna och begränsningarna för applikationerna 
• Kunna förklara uppbyggnaden och nyttan av XML baserade 

protokoll som WAP, MMS, RSS • Be able to use forms and 
canvas in order to present 
data 

För högre betyg krävs att studenten ska: 
• Kunna reflektera över framtida utveckling av J2ME • Be able to use Bluetooth or 

other network technology in 
order to communicate 

• Kunna använda game canvas på ett optimerat sätt 
• Kunna granska och värdera en mobil tjänst med avseende på 

prestanda och säkerhet • Be able to use and store 
persistent data and PIM  • Be able to understand the 
possibilities and limitations 
when developing 
applications 

Kursinnehåll 
• Historik 
• Mobila nätverk  • Be able to explain the 

construction and the 
usefulness of XML based 
protocols like WAP, MMS, 
and RSS 

• Mobila plattformar  
• Programmering J2ME 
• GUI programmering med J2ME 

For higher grades in the course the 
participant should: • Utvecklingsverktyg 

• XML i mobila system • Be able to reflect over the 
future development of Java 
Micro Edition 

• WAP 
• Framtid och forskning inom mobila system 

• Be able to use game canvas 
in an optimized way • Säkerhet 

 • Be able to review and 
evaluate mobile services 
regarding performance and 
security 

Förkunskaper 
Kunskaper i objektorienterad programmering och distribuerade system t.ex 
motsvarande kurserna HI1007 Objektorienterad programmering med Java och 
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Distribuerade system/nätverksprogrammering Syllabus 
• History Kursfordringar 
• Mobile networks Godkända laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp), betygsskalan A-F  

Godkända laborationsuppgifter (LAB2; 4,5 hp), betygsskalan A-F  
Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskala A-F. 

• Mobile plattforms 
• Programming J2ME 
• GUI programming in J2ME 
• Development tools 

Kurslitteratur • XML in mobile systems 
Yuan: Enterprise J2ME, Developing mobile Java applications, Addison 
Wesley, ISBN: 0-13-140530-6 

• WAP 
• The future of and the 

research in mobile systems  
• Security 

Prerequisites 
Knowledge in object oriented 
programming and distributed systems 

Requirements 
Passed lab assignments (LAB1; 3 cr.), 
grades A-F. 
Passed lab assignments (LAB2; 4.5 cr.), 
grades A-F. 
Final grades for the course A-F. 

Required Reading 
Yuan: Enterprise J2ME, Developing 
mobile Java applications, Addison 
Wesley, ISBN: 0-13-140530-6 
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HI1018  Kommunikationsnät  Communication Networks 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Thomas Lindh, thomas.lindh@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9748 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIDEH3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3530 

Mål Aim 
Kursen ska ge kunskap om principer och 
strukturer för kommunikationsnät med 
betoning på systemförståelse och de 
nedre lagren i den öppna 
kommunikationsmodellen. 

Kursen ska ge kunskap om principer och strukturer för kommunikationsnät 
med betoning på systemförståelse och de nedre lagren i den öppna 
kommunikationsmodellen. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna 

Efter genomgången kurs ska deltagarna 
kunna • Förklara de gängse modellerna för datakommunikation mellan öppna 

system • Förklara de gängse 
modellerna för 
datakommunikation mellan 
öppna system 

• Utföra beräkningar av kapacitet, dämpning, kanalkapacitet mm för 
kommunikation över en brusfri kanal och en kanal med brus 

• Tolka och utföra grundläggande modulering och kanalkodning • Utföra beräkningar av 
kapacitet, dämpning, 
kanalkapacitet mm för 
kommunikation över en 
brusfri kanal och en kanal 
med brus 

• Utföra beräkningar enligt ”cyclic redundancy check” (CRC) för 
felupptäckt 

• Lösa problem relaterade flödeskontroll och omsändning enligt ”stop-
and-wait”, ”go-back-N” och ”selective reject” för datalänkar 

• Förklara olika tillträdesmetoder för lokala nät (trådbundna och 
trådlösa) 

• Tolka och utföra 
grundläggande modulering 
och kanalkodning • Förklara skillnader och likheter mellan datagramnät, virtuellt 

kretskopplade nät och kretskopplade nät 
• Utföra beräkningar enligt 

”cyclic redundancy check” 
(CRC) för felupptäckt • Utföra dimensionering av transmissionsnät och kretskopplade nät 

med grundläggande trafikteoretiska metoder • Lösa problem relaterade 
flödeskontroll och 
omsändning enligt ”stop-and-
wait”, ”go-back-N” och 
”selective reject” för 
datalänkar 

• Förklara de protokollfunktioner som finns realiserade i Internet 
Protocol 

• Ha en översiktlig förståelse av funktioner på transportnivå 
 

• Förklara olika 
tillträdesmetoder för lokala 
nät (trådbundna och trådlösa) 

Kursinnehåll 
• Skiktade arkitekturer för protokoll och nätverk. OSI-modellen och 

internetprotokollen 
• Förklara skillnader och 

likheter mellan datagramnät, 
virtuellt kretskopplade nät 
och kretskopplade nät 

• Fysiska nivån: transmissionsmedia, kodning, modulering 
• Transmissionsnät: pulskodmodulering (PCM), multiplexering, SDH-

nät, optiska nät • Utföra dimensionering av 
transmissionsnät och 
kretskopplade nät med 
grundläggande 
trafikteoretiska metoder 

• Datalänknivån: felupptäckt, felkontroll, omsändning, länkeffektivitet  
• Lokala nät: nättopologier, olika accessmetoder, CSMA/CD, LAN-

standarder, bryggor och switchar • Förklara de 
protokollfunktioner som 
finns realiserade i Internet 
Protocol 

• Nätverksnivån: adressering, vägval i nät, paketförmedlande nät, 
kretskoppling och cellförmedling  

• Internet Protocol (IP). Routing 
• Ha en översiktlig förståelse 

av funktioner på 
transportnivå 

• Telefonnätet: ISDN, mobila nät, signalering 
• Virtuella kretsar: cellbaserade nät och frame relay. 
• Nätplanering och tillämpad trafikteori Syllabus 

 • Layered architectures of 
protocols and networks. The 
OSI model and the Internet Förkunskaper 
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Grundläggande kunskaper inom telekommunikation och datakommunikation 
t.ex motsvarande kursen HE1001 Telekommunikation och HI1000 
Datakommunikation och nätverk 

protocols. 
• The physical layer: 

transmission media, coding, 
and modulation. 

• Transmission networks: 
pulse code modulation 
(PCM), multiplexing, 
networks based on 
synchronous digital hierarchy 
(SDH), optical networks 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 

Kurslitteratur • The data link layer: error 
detection, error control, 
retransmission, link 
utilization 

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
 

• Local area networks: 
network topologies, access 
methods, DSMA/CD, LAN 
standards, bridges and 
switches 

• The network layer: 
addressing, routing, packet 
switching, circuit switching 
and cell-based switching 

• The Internet protocol. 
Routing protocols. 

• Telephony networks: ISDN, 
mobile networks, signaling 

• Virtual circuit networks: cell-
based networks, frame relay 

• Network planning and 
applied traffic theory 
 

Prerequisites 
Basic knowledge in data 
communication, e.g. HI1000 Data 
communication and networks and 
HE1001 Telecommunication 

Requirements 
Passed exam (TEN1; 4,5 cr.), credit rate 
A-F 
Passed lab assignments (LAB1; 3 cr.), 
credit rate A-F 
In total, credit rate A-F 
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HI1019  Internetprotokollen  The Internet Protocols 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Thomas Lindh, thomas.lindh@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9748 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIDEH3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3531 

Mål Aim 
The course aims at giving thorough 
knowledge about the network, transport, 
and application layers of the TCP/IP 
protocol suite. 

Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap om protokollen för TCP/IP-
baserad kommunikation med betoning på nätverks-, transport- och 
applikationslagren. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna: After completing the course the 

participants should: • Kunna utforma adressplanering för IP-nät, inklusive subnetting och 
supernetting teoretiskt och i en laborationsmiljö 

• Be able to design IP 
addressing including 
subnetting and supernetting 
theoretically and in lab 
assignments 

• Kunna förklara principerna för intern, extern routing samt routing för 
multicast 

• Kunna förklara skillnaderna mellan IP version 4 och IP version 6 • Be able to explain the 
principles for interior, 
exterior, and multicast 
routing 

• Kunna lösa problem relaterade till transportprotokollet TCP med 
avseende på flödeskontroll och felkontroll 

• Kunna förklara skillnader mellan olika transportprotokoll (UDP, TCP 
och SCTP) utifrån applikationernas krav på prestanda och kvalitet • Be able to explain the 

differences between IP 
version 4 and IP version 6 • Kunna förklara de krav som realtidskommunikation och 

multimediaöverföring ställer på nätverk, protokoll och applikationer • Be able to solve problems 
related to the TCP transport 
protocol regarding flow 
control and error control 

• Kunna förklara hur dynamisk tilldelning av IP-adresser fungerar 
• Kunna förklara hur systemet med översättning av domännamn till IP-

adresser fungerar • Be able to explain the 
differences between different 
transport protocols /TCP, 
UDP, and SCTP) with 
respect to performance 
requirements from the 
applications 

• Känna till grunderna för Internets modell för nätövervakning 
• Ha översiktlig kunskap om applikationsprotokoll baserade på 

Internetprotokollen 
• Utföra en programmeringsuppgift med sockets enligt en klient-

server-modell 
• Be able to explain 

requirements from real-time 
multimedia communications 
on communication networks 
and protocols 

 

Kursinnehåll 
• Internet Protocol (IP), version 4 och 6  
• Transportprotokoll (TCP, UDP, SCTP) • Be able to explain how 

dynamic configuration of IP 
addresses works • Multicast 

• Dynamisk hantering av IP-adresser • Know the basics of Internet 
network management • Hantering av och domännamn och IP-adresser (DNS) 

• Have a brief knowledge 
about Internet application 
protocols 

• Applikationsprotokoll 
• Multimedia och realtidskommunikation över IP 
• Nätverkshantering • Be able to perform client-

server programming 
assignments using sockets 

• Sockets och nätverksprogrammering 
 

Syllabus 
Förkunskaper • The Internet protocol version 

4 and version 6 Grundläggande kunskaper i datakommunikation t.ex motsvarande kursen 
Kommunikationsnät I. • Transport protocols (TCP, 

UDP, and SCTP) 
Kursfordringar • Multicast 
Godkänd redovisning (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F • Dynamic configuration of IP 
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Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 

addresses 
• The domain name system 

(DNS) 
• Application protocols Kurslitteratur 
• Multimedia and real-time 

applications 
Forouzan, The TCP/IP Protocol Suite, 3rd Edition 
 • Network management 

• Sockets and network 
programming 

Prerequisites 
Communication Networks I or 
equivalent course. 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 4.5 cr.), 
grades A-F. 
Passed lab assignments (LAB1; 3 cr.), 
grades P/F. 
Total grades A-F. 

Required Reading 
Forouzan, The TCP/IP Protocol Suite, 
3rd Edition 
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HI1020  Databasteknik  Database Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tony Karlsson, tkn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9464 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIDEH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3109 

Mål Aim 
Kursen skall ge studenterna kunskaper 
om begrepp och metoder inom 
databasteknik med särskild vikt vid 
relationsmodellen, ER-modulering, 
normaliseringsprocessen och 
högnivåspråket SQL. 

Kursen skall ge studenterna kunskaper om begrepp och metoder inom 
databasteknik med särskild vikt vid relationsmodellen, ER-modulering, 
normaliseringsprocessen och högnivåspråket SQL. 
För godkänt betyg skall studenten kunna: 

• Beskriva ett databassystem och ett relationsdatabashanteringssystem För godkänt betyg skall studenten 
kunna: • Beskriva relationsmodellens uppbyggnad och egenskaper, 

relationsnycklarnas egenskaper och restriktioner för datalagring • Beskriva ett databassystem 
och ett 
relationsdatabashanteringssys
tem 

• Utföra er-modulering i ett moduleringsspråk utifrån en beskrivning 
av verksamheten 

• Utföra en översättning i er-modellen till relationsmodellen och vice 
versa 

• Beskriva relationsmodellens 
uppbyggnad och egenskaper, 
relationsnycklarnas 
egenskaper och restriktioner 
för datalagring 

• Beskriva tänkbara uppdateringsanomalier för en relation som ej 
befinner sig i någon av normalformerna 1nf, 2nf, 3nf, bcnf respektive 
4nf utifrån ett givet sammanhang • Utföra er-modulering i ett 

moduleringsspråk utifrån en 
beskrivning av verksamheten 

• Utföra normaliseringsprocessen och normalisera relationer till 
normalformerna 1nf, 2nf, 3nf, bcnf och 4nf 

• Utföra en översättning i er-
modellen till 
relationsmodellen och vice 
versa 

• Förklara begreppet transaktion och beskriva acid-egenskaperna 
• Förklara när lagrade procedurer, triggers och vyer kan vara 

användbara 
• Beskriva tänkbara 

uppdateringsanomalier för en 
relation som ej befinner sig i 
någon av normalformerna 
1nf, 2nf, 3nf, bcnf respektive 
4nf utifrån ett givet 
sammanhang 

• Förklara när indexering av attributmängder kan höja prestanda 
• Implementera datadefinitioner (ddl) och datamanipulering (dml) i 

SQL 
• Implementera transaktionshantering i SQL 
• Implementera SQL-satser som hanterar databasanvändare och 

användarrättigheter • Utföra 
normaliseringsprocessen och 
normalisera relationer till 
normalformerna 1nf, 2nf, 
3nf, bcnf och 4nf 

• Implementera triggers och lagrade procedurer för specifika 
databashanterare med stöd av manualer 

• Skriva program i ett objektorienterat programmeringsspråk som 
implementerar databasanslutning, datadefinitioner och 
datamanipulering i SQL, förkompilerade förfrågningar samt 
transaktionshantering 

• Förklara begreppet 
transaktion och beskriva 
acid-egenskaperna 

• Förklara när lagrade 
procedurer, triggers och vyer 
kan vara användbara 

 

Kursinnehåll • Förklara när indexering av 
attributmängder kan höja 
prestanda 

• Databassystem 
• Relationsmodellen 

• Implementera 
datadefinitioner (ddl) och 
datamanipulering (dml) i 
SQL 

• Er-/eer-modulering 
• Normalformerna unf, 1nf, 2nf, 3nf, bcnf, 4 nf och 5nf 
• Relationsalgebra 

• Implementera 
transaktionshantering i SQL • Frågespråket SQL: ddl och dml 

• Domäner, vyer, triggers och lagrade procedurer • Implementera SQL-satser 
som hanterar 
databasanvändare och 

• Databasprogrammering i objektorienterade programmeringsspråk 
• Datalagring och indexering 

193 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

användarrättigheter • Transaktioner 
• Implementera triggers och 

lagrade procedurer för 
specifika databashanterare 
med stöd av manualer 

• Introduktion till samtidighetskontroll och återställning 
• Introduktion till frågeprocessen, frågeoptimering och tuning 
• Introduktion till objektorienterade databaser 

• Skriva program i ett 
objektorienterat 
programmeringsspråk som 
implementerar 
databasanslutning, 
datadefinitioner och 
datamanipulering i SQL, 
förkompilerade förfrågningar 
samt transaktionshantering 

• Databassäkerhet och auktorisering 
 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i objektorienterad programmering, t.ex. kursen 
HI1007 Objektorienterad programmering med Java 

Kursfordringar 
 Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 

Godkända datorövningar (ÖVN1; 4,5 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment. 

Kurslitteratur 
Elmasri, Ramez & Navathe, Shamkant B: Fundamentals of Database Systems, 
Edition 5, Addison Wesley, ISBN 032141506X 
Eventuella ändringar meddelas senast en månad före kursstart. 
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HI1021  Mobil kommunikation  Mobile Communications 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Per Wallander, 

per.wallander@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4844 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  3 
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3532 

Mål Aim 
Studenten skall: Studenten skall: 

• För olika gsm-system 
beräkna frekvensen för 
upplänk och nedlänk 
utgående från arfcn (absolute 
radio frequency channel 
number) eller tvärt om 

• För olika gsm-system beräkna frekvensen för upplänk och nedlänk 
utgående från arfcn (absolute radio frequency channel number) eller 
tvärt om 

• Utgående från blockschema förklara vad som sker med signalen i 
gsm ficktelefonen respektive i gsm-nätet • Utgående från blockschema 

förklara vad som sker med 
signalen i gsm ficktelefonen 
respektive i gsm-nätet 

• Förklara fasta telenätets uppbyggnad i signalerings- och trafikkanaler 
• Förklara signaleringsnätsprotokollets utvudgning med sccp, tcap och 

map • Förklara fasta telenätets 
uppbyggnad i signalerings- 
och trafikkanaler 

• Förklara uppbyggnaden hos ett internationellt isdn-nummer samt 
koppla detta till mobiloperatörens abonnentnummer, msisdn 

• Förklara 
signaleringsnätsprotokollets 
utvudgning med sccp, tcap 
och map 

• Förklara användningen av msrn-nummer, imsi-nummer, tmsi-
nummer, imei-nummer och lai-nummer i gsm-näten 

• Förklara säkerhetsfunktionerna med auc, sim och tripletter i gsm-
tekniken • Förklara uppbyggnaden hos 

ett internationellt isdn-
nummer samt koppla detta 
till mobiloperatörens 
abonnentnummer, msisdn 

• Förklara hur samtal/dataförbindelser kopplas, till eller från 
mobiltelefonen, inom landet eller utomlands 

• Beskriva tt-posternas användning som underlag för taxering och 
nätstatistik • Förklara användningen av 

msrn-nummer, imsi-nummer, 
tmsi-nummer, imei-nummer 
och lai-nummer i gsm-näten 

• Förklara tidluckesystemet i gsm 
• Förklara totalkodningsprinciperna vid modern hybridkodning och 

förklara skillnaderna mellan gsm fr-, gsm efr- och gsm amr-kodning 
samt förklara användningen av dtx och effektreglering i gsm-näten 

• Förklara 
säkerhetsfunktionerna med 
auc, sim och tripletter i gsm-
tekniken • Förklara principerna bakom cellplanering vid analoga system (nmt), 

gsm och umts • Förklara hur 
samtal/dataförbindelser 
kopplas, till eller från 
mobiltelefonen, inom landet 
eller utomlands 

• Förklara vågutbredningsproblem som hinderdämpning, rayleigh-
fädning och frekvensselektiv fädning samt förklara hur gsm och umts 
hanterar problemen 

• Förklara kanalkodningen i de olika gsm- och gprs-kanalerna, kunna 
beräkna faltningskodning utgående från trellisdiagram, förklara vad 
som menas med punktering och mjuk avkodning samt förklara 
principen bakom hybrid arq 

• Beskriva tt-posternas 
användning som underlag för 
taxering och nätstatistik 

• Förklara tidluckesystemet i 
gsm 

• Förklara principen bakom interleaving och betydelsen av 
frekvenshopp i gsm-nät för att få faltningskodningen att fungera 

• Förklara 
totalkodningsprinciperna vid 
modern hybridkodning och 
förklara skillnaderna mellan 
gsm fr-, gsm efr- och gsm 
amr-kodning samt förklara 
användningen av dtx och 
effektreglering i gsm-näten 

• Förklara funktionen hos sms-tjänsten i gsm-nät 
• Förklara datakommunikation i gsm- och gprs-nät 
• Förklara gsm-teknikens uppgradering till edge med egprs-tjänsten 
• Förklara funktionen hos rake-mottagare, walsh-modulering, soft och 

softer handcover, förklara betydelsen av effektreglering i cdma-nät 
samt utföra beräkning av processing gain 

• Förklara principerna bakom 
cellplanering vid analoga 
system (nmt), gsm och umts • Skissare uppbyggnaden av ett gsm-nät, ett gprs-nät och ett umts-nät 

• Förklara 
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vågutbredningsproblem som 
hinderdämpning, rayleigh-
fädning och frekvensselektiv 
fädning samt förklara hur 
gsm och umts hanterar 
problemen 

• Beskriva tjänsterna i ett kommunikationsradiosystem, dispatch-
system samt förklara tetra-systemets uppbyggnad och möjligheter till 
tjänsteutbud 

 

Kursinnehåll • Förklara kanalkodningen i de 
olika gsm- och gprs-
kanalerna, kunna beräkna 
faltningskodning utgående 
från trellisdiagram, förklara 
vad som menas med 
punktering och mjuk 
avkodning samt förklara 
principen bakom hybrid arq 

Kursen fokuserar på problem vid radiokommunikation samt hur dessa 
problem styr den tekniska uppbyggnaden av mobila 
radiokommunikationssystem. 
Till kursen hör ett projektarbete där grupperna skall ta fram och presentera 
faktamaterial inom områden som bestäms för respektive grupp. 
 

Förkunskaper • Förklara principen bakom 
interleaving och betydelsen 
av frekvenshopp i gsm-nät 
för att få faltningskodningen 
att fungera 

Grundläggande kunskaper i telekommunikation motsvarande t.ex. kursen 
HE1001 Telekommunikation 

Kursfordringar • Förklara funktionen hos sms-
tjänsten i gsm-nät Skriftlig tentamen (RED1; 6 kp), betygsskalan A-F. 

Godkänd arbetsuppgift (ANN1; 1,5 hp), betygsskalan P/F. • Förklara datakommunikation 
i gsm- och gprs-nät 

Kurslitteratur • Förklara gsm-teknikens 
uppgradering till edge med 
egprs-tjänsten 

Wallander, Per: GSM-boken. Perant AB, ISBN 91-86296-09-4 
 

• Förklara funktionen hos 
rake-mottagare, walsh-
modulering, soft och softer 
handcover, förklara 
betydelsen av effektreglering 
i cdma-nät samt utföra 
beräkning av processing gain 

• Skissare uppbyggnaden av 
ett gsm-nät, ett gprs-nät och 
ett umts-nät 

• Beskriva tjänsterna i ett 
kommunikationsradiosystem, 
dispatch-system samt 
förklara tetra-systemets 
uppbyggnad och möjligheter 
till tjänsteutbud 
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HI1022  Växlar i telenät  Telecommunication Switching 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Bo Åberg, bo.aberg@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9771 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIDEH3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3533 

Mål Aim 
Kursen ska ge kunskap om 
uppbyggnaden och arbetssättet hos 
kretskopplade växlar för tele- och 
datakommunikation samt ge färdigheter 
i att utforma, driftsätta och underhålla 
ett kommunikationssystem. 

Kursen ska ge kunskap om uppbyggnaden och arbetssättet hos kretskopplade 
växlar för tele- och datakommunikation samt ge färdigheter i att utforma, 
driftsätta och underhålla ett kommunikationssystem. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna 

• Kunna beskriva systemstrukturer för kretskopplad 
telekommunikation samt förklara innebörden av en funktionsmodulär 
uppbyggnad 

Efter genomgången kurs ska deltagarna 
• Kunna beskriva 

systemstrukturer för 
kretskopplad 
telekommunikation samt 
förklara innebörden av en 
funktionsmodulär 
uppbyggnad 

• Kunna identifiera de olika delsystemen och beskriva deras syfte 
• Kunna förklara hur samverkan mellan de olika delsystemen och 

funktionsblocken går till 
• Kunna analysera och realisera olika trafikavverkningsfall 

• Kunna identifiera de olika 
delsystemen och beskriva 
deras syfte 

• Kunna med hjälp av införandeanvisningar definiera och driftsätta en 
förbindelse mellan två stationer 

• Kunna identifiera och rätta till uppkomna fel i en förbindelse • Kunna förklara hur 
samverkan mellan de olika 
delsystemen och 
funktionsblocken går till 

 

Kursinnehåll 
• Kunna analysera och 

realisera olika 
trafikavverkningsfall 

• Systemstrukturen för olika telesystem 
• Telesystemets olika tillämpningar: Fast telefoni, ISDN, mobil 

telefoni, lokalstation, förmedlingsstation • Kunna med hjälp av 
införandeanvisningar 
definiera och driftsätta en 
förbindelse mellan två 
stationer 

• Kopplingssystemets och styrsystemets uppbyggnad och funktion 
• Abonnenttjänster 
• Abonnentsteget och gruppväljaren 
• Analys och realisering av trafikavverkningsfall  • Kunna identifiera och rätta 

till uppkomna fel i en 
förbindelse • Signalsystem 

• Dokumentationssystem 
Syllabus • Säkerhet och reservsystem 

 • System structure of different 
telephony systems 

 • Different application of 
telephony systems: fixed 
telephony, ISDN, mobile 
telephony, local exchanges, 
transit exchanges 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i datakommunikation t.ex motsvarande kursen 
HI1000 Datakommunikation och nätverk 

• Design and function of the 
switching and control 
systems 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 

• The subscriber system and 
the group switch 

• Analysis and implementation 
of traffic cases Kurslitteratur • The signaling system 

Kurslitteratur på engelska kan komma att användas- • Documentation 
 • Security and back-up 

 

Prerequisites 
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Basic knowledge in data 
communication, e.g. HI1000 Data 
communication and networks 

Requirements 
Passed exam (RED1; 4.5 cr.), credit rate 
A-F 
Passed lab assignment (LAB1; 3 cr.), 
credit rate P/F 
In total credit, rate A-F. 

Required Reading 
Contact the department for further 
information. 
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HI1023  Nätverkssäkerhet, grundkurs  Network Security 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Micael Lundvall, 

micael.lundvall@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4848 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDEH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  2 
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3534 

Mål Aim 
The course aims at theoretical and 
applied knowledge in securing data 
communications at the network and 
transport levels (firewalls, ports, IP 
tunnels, IPSec etc.) and the application 
level (authentication, encryption etc.).  

Kursens mål är att ge teoretiska och praktiska kunskaper om hur man säkrar 
ett datanät både på nätverksnivå (portar, brandvägg, IP tunnlar, IPSec m.m.) 
och på applikationsnivå (autenticering, kryptering m.m.).  
Det betyder att studenten efter genomgången kurs skall kunna: 

• Tillämpa de centrala säkerhetsmekanismerna i distribuerade system, 
både på nätverks- och applikationsnivå 

After completing the course the students 
should have 

• Förbereda och säkra ett datanät på såväl nätverks- som 
applikationsnivå 

• a good knowledge about the 
important security aspects of 
distributed systems at the 
network and application 
levels 

• Förklara hur man upptäcker typiska och farliga säkerhetshål samt 
åtgärdar dessa 

 • practical experience of 
securing data networks at the 
network and application 
levels 

Kursinnehåll 
• Översikt 

• knowledge about typical and 
severe security holes and 
solutions 

• Krypteringstekniker 
• Autenticering  
• Epost-säkerhet Syllabus 
• Ipsec och virtuella privata nät (VPN) • A survey 
• IP-tunnlar • Encryption methods 

• Authentication • Brandväggar 
• Email security • Virus • IPSec and virtual private 

networks (VPN) • www-säkerhet 
• Typiska säkerhetshål • IP tunnels 

• Firewalls • Laborationer 
• Viruses  • www security 
• Typical security holes Förkunskaper 
• Lab assignments Grundläggande kunskaper inom tele- och datakommunikation inkl TCP/IP 

t.ex motsvarande kurserna HI1000 Datakommunikation och nätverk och  
Datakommunikation, fortsättningskurs 

Prerequisites 
Basic knowledge in data communication 
including TCP/IP, e.g. HI1000 Data 
communication and networks and Kursfordringar 

Godkänd redovisning (RED1; 6 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. Slutbetyget är detsamma som 
redovisningsbetyget om laborationsmomentet klarats av. 

Requirements 
Passed exam (RED1; 6 cr.), credit rate 
A-F 
Passed lab assignment (LAB1; 1,5 cr.), 
credit rate P/F 
In total, credit rate A-F Kurslitteratur 

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. Required Reading 
Contact the department for further 
information. 
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HI1701  Datorsystem  Computer Systems 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMILK1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Kursen ska ge kunskap om 
uppbyggnaden och funktionen hos ett 
modernt datorsystem och dess olika 
delar. Följande delområden behandlas: 
datalogi, datorapplikationer, 
operativsystem, datorns som 
nätkomponent, webbteknik. 

Kursen ska ge kunskap om uppbyggnaden och funktionen hos ett modernt 
datorsystem och dess olika delar. Följande delområden behandlas: datalogi, 
datorapplikationer, operativsystem, datorns som nätkomponent, webbteknik. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna 

• kunna redogöra för funktionen hos de huvudsakliga komponenterna i 
en PC. Efter genomgången kurs ska deltagarna 

• kunna utföra beräkningar i det binära talsystemet samt kunna utföra 
logiska operationer. 

• kunna redogöra för 
funktionen hos de 
huvudsakliga komponenterna 
i en PC. • förstå principerna för datalagring, adressering och avkodning 

• Känna till funktioner och egenskaper hos olika typer av 
minnesarkitekturer 

• kunna utföra beräkningar i 
det binära talsystemet samt 
kunna utföra logiska 
operationer. • förklara hur en processor arbetar och är uppbyggd 

• förklara principerna för seriell och parallell kommunikation • förstå principerna för 
datalagring, adressering och 
avkodning 

• vara väl förtrogna gällande användning av vanliga kontorsprogram 
• förklara hur ett operativsystem fungerar samt dess viktigaste 

uppgifter • Känna till funktioner och 
egenskaper hos olika typer av 
minnesarkitekturer • förstå principerna för kontohantering, filhantering samt 

rättighetstilldelning.  • förklara hur en processor 
arbetar och är uppbyggd • förstå de grundläggande principerna för kommunikation mellan två 

datorer över ett publikt nät.  • förklara principerna för 
seriell och parallell 
kommunikation • kunna skapa samt anpassa en enkel webbmiljö med beaktande av 

enkla designregler för webb • vara väl förtrogna gällande 
användning av vanliga 
kontorsprogram 

 

Kursinnehåll • förklara hur ett 
operativsystem fungerar samt 
dess viktigaste uppgifter • datorarkitektur i en modern pc 

• binära talsystemet och logiska kretsar • förstå principerna för 
kontohantering, filhantering 
samt rättighetstilldelning.  

• användning av vanliga kontorsapplikationer  
• seriell och parallell kommunikation 

• förstå de grundläggande 
principerna för 
kommunikation mellan två 
datorer över ett publikt nät.  

• processorer och minneshantering 
• operativsystemets användning och funktion 
• filhantering och rättigheter 

• kunna skapa samt anpassa en 
enkel webbmiljö med 
beaktande av enkla 
designregler för webb 

• datorn som nätkomponent 
• webbteknik 

 
 

Förkunskaper 
Samma som till kandidatprogrammet Medicinsk informatik 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1, 3hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1 3hp), betygsskalan F/P 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 

Kurslitteratur 
Rob Williams: Computer Systems Architecture, A Networking Approach 
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HI1702  Programmering, grundkurs  Computer Programming, Basic 
Course 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMILK1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Kursen ska fungera som en introduktion 
till programmering och ge en 
genomgång av imperativ 
programmering. Särskild vikt läggs vid 
att studenten ska behärska hela 
programmeringsprocessen, från en given 
problemformulering till ett färdigt 
program. Kursen ska ge en stabil grund 
för kommande kurser som innehåller 
programmering. 

Kursen ska fungera som en introduktion till programmering och ge en 
genomgång av imperativ programmering. Särskild vikt läggs vid att studenten 
ska behärska hela programmeringsprocessen, från en given 
problemformulering till ett färdigt program. Kursen ska ge en stabil grund för 
kommande kurser som innehåller programmering. 
För godkänt betyg ska studenten kunna skriva strukturerade program i ett 
givet språk, med särskild vikt vid att 

• formulera enkla algoritmer för givna problem och överföra dessa till 
programkod För godkänt betyg ska studenten kunna 

skriva strukturerade program i ett givet 
språk, med särskild vikt vid att • använda en utvecklingsmiljö för att skriva, exekvera och felsöka ett 

program. • formulera enkla algoritmer 
för givna problem och 
överföra dessa till 
programkod 

• införa och välja datatyper och variabler, även sammansatta, för 
lagring av data 

• skriva funktioner/metoder för väl avgränsade uppgifter • använda en utvecklingsmiljö 
för att skriva, exekvera och 
felsöka ett program. 

• dela upp problem i delproblem, implementera och testa steg för steg, 
med val av lämpliga testdata 

• införa och välja datatyper 
och variabler, även 
sammansatta, för lagring av 
data 

• skriva exekverbara program utifrån enkel programdesign (t ex top 
down design-schema, pseudokod eller flödesschema)  

• använda externa filer för datalagring 
• skriva funktioner/metoder för 

väl avgränsade uppgifter • kunna läsa och första programmeringskod 
 • dela upp problem i 

delproblem, implementera 
och testa steg för steg, med 
val av lämpliga testdata 

För högre betyg ska studenten kunna: 
• analysera större programmeringsuppgifter innefattande 

problemanalys, övergripande design, väl utformade 
användargränssnitt, uppdelning i delproblem, moduler och 
funktioner. 

• skriva exekverbara program 
utifrån enkel programdesign 
(t ex top down design-
schema, pseudokod eller 
flödesschema)  

 

Kursinnehåll • använda externa filer för 
datalagring • Bakgrund, introduktion till programspråk  

• kunna läsa och första 
programmeringskod • Problemanalys, strukturering  

• Modulär programmering, felsökning, testning   
För högre betyg ska studenten kunna: • Datatyper, variabler, sammansatta datatyper 

• analysera större 
programmeringsuppgifter 
innefattande problemanalys, 
övergripande design, väl 
utformade 
användargränssnitt, 
uppdelning i delproblem, 
moduler och funktioner. 

• Sekvens, selektion, repetition  
• Operatorer, aritmetik  
• Funktioner/metoder  
• Filhantering 
• Introduktion till programmering av dynamiska webbsidor m h a 

något script-språk 
  

Förkunskaper 
Behörighet till kandidatprogrammet Medicinsk informatik samt 
grundläggande datorvana. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen, TEN1, 4 hp, betygsskalan A-F. 
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Godkända laborationer, LAB1, 5 hp, betygsskalan P/F. 

Kurslitteratur 
Information om kurslitteratur anslås på kurswebben senast fyra veckor innan 
kursstart. 
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HI1703  Data och telekommunikation  Data and Telecommunications 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Magnus Brenning, 

magnus.brenning@syd.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-7904843 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMILK1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Kursens innehåll summeras i ett antal 
mål för vad du som kursdeltagare ska 
kunna efter genomgången kurs. 

Kursens innehåll summeras i ett antal mål för vad du som kursdeltagare ska 
kunna efter genomgången kurs. 
  
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna Efter genomgången kurs ska deltagarna 

kunna • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner i TCP/IP-
baserad kommunikation i lokala och publika nät. 

• redogöra för grundläggande 
begrepp och definitioner i 
TCP/IP-baserad 
kommunikation i lokala och 
publika nät. 

• förklara skiktindelade protokoll 
• designa och dimensionera ett enkelt lokalt nät med IP-adresser 
• beskriva och förklara skillnaden mellan olika distansvektorprotokoll 

samt länktillståndsprotokoll 
• förklara skiktindelade 

protokoll 
• beskriva och förklara skillnaden för olika typer av mobil/trådlös 

kommunikation 
• designa och dimensionera ett 

enkelt lokalt nät med IP-
adresser 

• förklara och tillämpa säkerhetslösningar för datornätverk • beskriva och förklara 
skillnaden mellan olika 
distansvektorprotokoll samt 
länktillståndsprotokoll 

• dimensionera och konfigurera ett företagsnät praktiskt med hänsyn 
till säkerhet 

• ha kännedom om protokoll och standarder för kommunikation som 
används inom sjukvården 

• beskriva och förklara 
skillnaden för olika typer av 
mobil/trådlös 
kommunikation 

 

Kursinnehåll • förklara och tillämpa 
säkerhetslösningar för 
datornätverk 

• Grundläggande begrepp inom datakommunikation 
• Skiktade arkitekturer för protokoll och nätverk. OSI-modellen och 

TCP/IP-modellen  • dimensionera och 
konfigurera ett företagsnät 
praktiskt med hänsyn till 
säkerhet 

• Orientering om transmissionsmedia  
• Lokala nät, nättopologier 

• ha kännedom om protokoll 
och standarder för 
kommunikation som används 
inom sjukvården 

• Wide area network, adressering, vägval, routingprotokoll  
• Trådlösa nätverk  
• Nätverksprotokoll, transportprotokoll 

 • Applikationsprotokoll, t.ex. filöverföring, e-post och webb 
• Säkerhetslösningar för nät, t.ex. adressöversättningar, brandväggar, 

krypteringsalgoritmer, virtuella privata nät 
• Praktiska övningar och laborationer, konfigurera nätverk, analys av 

trafik i nätverk 
 

Förkunskaper 
Behörighet till kandidatprogrammet Medicinsk informatik samt 
grundläggande datorvana. 

Kursfordringar 
TEN1; 4,5p; Betygskala A-F 
LAB1; 3p; Betygskala U, G 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
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HI1900  Programmering, grundkurs  Computer Programming, Basic 
Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Niclas Hjelm, niclas@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4857 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIDAA1, TIDEA1, TIDHL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Erik Starbäck, est@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9457 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIEEA1, TIEHL1, TIELE1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Kathrine Bertheau, 

kathrine.bertheau@sth.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4856 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMEL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

Termin 2 för dem som började utbildningen VT07 

Tidigare kursnummer: 6H2950/6S2950/6L2950 

Mål Aim 
Kursen ska fungera som en introduktion 
till programmering och ge en 
genomgång av ett imperativt 
programmeringsspråk. Kursen ska ge en 
stabil grund för kommande kurser som 
innehåller programmering. 

Kursen ska fungera som en introduktion till programmering och ge en 
genomgång av ett imperativt programmeringsspråk. Kursen ska ge en stabil 
grund för kommande kurser som innehåller programmering. 
För godkänt betyg ska studenten skriva strukturerade program i ett givet språk 
med särskild vikt vid att: För godkänt betyg ska studenten skriva 

strukturerade program i ett givet språk 
med särskild vikt vid att: 

• Formulera enkla algoritmer för givna problem och överföra dessa till 
programkod 

• Formulera enkla algoritmer 
för givna problem och 
överföra dessa till 
programkod 

• Använda en utvecklingsmiljö för att skriva, exekvera och felsöka ett 
program 

• Införa och välja datatyper och variabler, även sammansatta, för 
lagring av data • Använda en utvecklingsmiljö 

för att skriva, exekvera och 
felsöka ett program 

• Förklara skillnaden mellan variabelvärde och adress/referens, samt 
skillnader i minneshantering vid lagring av olika datatyper • Införa och välja datatyper 

och variabler, även 
sammansatta, för lagring av 
data 

• Skriva funktioner för väl avgränsade uppgifter 
• Dela upp problem i delproblem, implementera och testa steg för steg, 

med val av lämpliga testdata 
• Förklara skillnaden mellan 

variabelvärde och 
adress/referens, samt 
skillnader i minneshantering 
vid lagring av olika datatyper 

• Dela upp ett program i flera moduler/filer för att främja abstraktion, 
återanvändning och underhåll 

• Skriva exekverbara program utifrån enkel programdesign (t ex top 
down designschema, pseudokod eller flödesschema) • Skriva funktioner för väl 

avgränsade uppgifter • Använda externa filer för datalagring 
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För högre betyg ska studenten kunna: • Dela upp problem i 
delproblem, implementera 
och testa steg för steg, med 
val av lämpliga testdata 

• Analysera större programmeringsuppgifter och strukturera lösningar 
på flera nivåer, innefattande problemanalys, övergripande design, väl 
utformade användargränssnitt, uppdelning i delproblem, moduler och 
funktioner samt implementation. 

• Dela upp ett program i flera 
moduler/filer för att främja 
abstraktion, återanvändning 
och underhåll 

 
• Skriva exekverbara program 

utifrån enkel programdesign 
(t ex top down 
designschema, pseudokod 
eller flödesschema) 

Kursinnehåll 
• Bakgrund, introduktion till programspråk 
• Problemanalys, strukturering 
• Modulär programmering, felsökning, testning 

• Använda externa filer för 
datalagring • Datatyper, variabler, sammansatta datatyper 

• Minneshantering För högre betyg ska studenten kunna: 
• Sekvens, selektion, repetition • Analysera större 

programmeringsuppgifter 
och strukturera lösningar på 
flera nivåer, innefattande 
problemanalys, övergripande 
design, väl utformade 
användargränssnitt, 
uppdelning i delproblem, 
moduler och funktioner samt 
implementation. 

• Operatorer, aritmetik 
• Funktioner 
• Filhantering 

 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning 
Grundläggande datorvana  

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1, 3 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer samt praktiskt programmeringsprov (ÖVN1, 4,5 hp), 
betygsskalan A-F. 
Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskalan A-F. 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast 4 veckor innan kursstart. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HI1M00  Kommunikationsnät  Communication Networks 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Thomas Lindh, thomas.lindh@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9748 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TDNKM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3702 

Mål Aim 
Kursen ska ge kunskap om principer och 
strukturer för kommunikationsnät med 
betoning på systemförståelse och de 
nedre lagren i den öppna 
kommunikationsmodellen. 

Kursen ska ge kunskap om principer och strukturer för kommunikationsnät 
med betoning på systemförståelse och de nedre lagren i den öppna 
kommunikationsmodellen. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna: 

Efter genomgången kurs ska deltagarna 
kunna: • Förklara de gängse modellerna för datakommunikation mellan öppna 

system • Förklara de gängse 
modellerna för 
datakommunikation mellan 
öppna system 

• Utföra beräkningar av kapacitet, dämpning, kanalkapacitet mm för 
kommunikation över en brusfri kanal och en kanal med brus 

• Tolka och utföra grundläggande modulering och kanalkodning • Utföra beräkningar av 
kapacitet, dämpning, 
kanalkapacitet mm för 
kommunikation över en 
brusfri kanal och en kanal 
med brus 

• Utföra beräkningar enligt ”cyclic redundancy check” (CRC) för 
felupptäckt 

• Lösa problem relaterade flödeskontroll och omsändningar enligt 
”stop-and wait”, ”go-back-N” och ”select reject” för datalänkar 

• Förklara olika tillträdesmetoder för lokala nät (trådbundna och 
trådlösa) 

• Tolka och utföra 
grundläggande modulering 
och kanalkodning • Förklara skillnader och likheter mellan datagramnät, virtuellt 

kretskopplade nät och kretskopplade nät 
• Utföra beräkningar enligt 

”cyclic redundancy check” 
(CRC) för felupptäckt • Utföra dimensionering av transmissionsnät och kretskopplade nät 

med grundläggande trafikteoretiska metoder • Lösa problem relaterade 
flödeskontroll och 
omsändningar enligt ”stop-
and wait”, ”go-back-N” och 
”select reject” för datalänkar 

• Förklara de protokollfunktioner som finns realiserade i Internet 
Protocol 

• Ha en översiktlig förståelse av funktioner på transportnivå 
• Förklara olika 

tillträdesmetoder för lokala 
nät (trådbundna och trådlösa) 

 

Kursinnehåll 
• Förklara skillnader och 

likheter mellan datagramnät, 
virtuellt kretskopplade nät 
och kretskopplade nät 

• Skiktade arkitekturer för protokoll och nätverk. OSI-modellen och 
internetprotokollen. 

• Fysiska nivån: transmissionsmedia, kodning, modulering. 
• Utföra dimensionering av 

transmissionsnät och 
kretskopplade nät med 
grundläggande 
trafikteoretiska metoder 

• Transmissionsnät: pulskodmodulering (PCM), multiplexering, SDH-
nät, optiska nät. 

• Datalänknivån: felupptäckt, felkontroll, omsändning, länkeffektivitet. 
• Lokala nät: nättopologier, olika accessmetoder, CSMA/CD, LAN-

standarder, bryggor och switchar. • Förklara de 
protokollfunktioner som 
finns realiserade i Internet 
Protocol 

• Nätnivån: adressering, vägval i nät, paketförmedlande nät, 
kretskoppling och cellförmedling. 

• Ha en översiktlig förståelse 
av funktioner på 
transportnivå 

• Internet Protocol (IP). 
• Telefonnätet: mobila nät, signalering. 
• Virtuella kretsar: cellbaserade nät och Frame Relay. 

Syllabus • Nätplanering och tillämpad trafikteori. • Layered architectures of 
protocols and networks, the 
OSI model and the Internet 
protocols. 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper inom telekommunikation och datakommunikation t • The physical layer: 
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ex motsvarande kurserna Telekommunikation och Datakommunikation och 
nätverk. 

Transmission media, coding, 
modulation 

• Transmission networks: 
Pulse code modulation 
(PCM), multiplexing, 
networks based on 
synchronous digital hierarchy 
(SDH), optical networks 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F. 
Slutbetyg, betygsskalan A-F. 

• The data link layer: Error 
detection, error control, 
retransmission, link 
utilization 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
 

• Local area networks: 
Network topologies, access 
methods, DSMA/CD, LAN 
standards, bridges and 
switches 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella regler 

• The network layer: 
Addressing, routing, packet 
switching, circuit switching, 
and cell-based switching 

Till tentamen: Enligt institutionens generella regler 

• The Internet protocol. 
Routing protocols 

• Telephony networks: mobile 
networks, signaling 

• Virtual circuit networks: 
Cell-based networks, frame 
relay 

• Network planning and 
applied traffic theory 

Prerequisites 
Basic knowledge in data 
communication, i.e. Data 
Communication and Networks. 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 

 

207 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HI1M01  Internetprotokollen  The Internet Protocols 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Thomas Lindh, thomas.lindh@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9748 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TDNKM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3703 

Mål Aim 
The course aims at giving thorough 
knowledge about the network, transport, 
and application layers of the TCP/IP 
protocol suite. 

Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap om protokollen för TCP/IP-
baserad kommunikation med betoning på nätverks-, transport- och 
applikationslagren. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna: After completing the course the 

participants should: • Kunna utforma adressplanering för IP-nät, inklusive subnetting och 
supernetting teoretiskt och i en laborationsmiljö 

• Be able to design IP 
addressing including 
subnetting and supernetting 
theoretically and in lab 
assignments 

• Kunna förklara principerna för intern, extern routing samt routing för 
multicast 

• Kunna förklara skillnaderna mellan IP version 4 och IP version 6 • Be able to explain the 
principles for interior, 
exterior, and multicast 
routing 

• Kunna lösa problem relaterade till transportprotokollet TCP med 
avseende på flödeskontroll och felkontroll 

• Kunna förklara skillnader mellan olika transportprotokoll (UDP, TCP 
och SCTP) utifrån applikationernas krav på prestanda och kvalitet • Be able to explain the 

differences between IP 
version 4 and IP version 6 • Kunna förklara de krav som realtidskommunikation och 

multimediaöverföring ställer på nätverk, protokoll och applikationer • Be able to solve problems 
related to the TCP transport 
protocol regarding flow 
control and error control 

• Kunna förklara hur dynamisk tilldelning av IP-adresser fungerar 
• Kunna förklara hur systemet med översättning av domännamn till IP-

adresser fungerar • Be able to explain the 
differences between different 
transport protocols /TCP, 
UDP, and SCTP) with 
respect to performance 
requirements from the 
applications 

• Känna till grunderna för Internets modell för nätövervakning 
• Ha översiktlig kunskap om applikationsprotokolle baserade på 

Internetprotokollen 
• Utföra en programmeringsuppgift med sockets enligt en klient-

server-modell 
• Be able to explain 

requirements from real-time 
multimedia communications 
on communication networks 
and protocols 

 

Kursinnehåll 
• Internet protocol (IP), version 4 och 6 
• Transportprotokoll (TCP, UDP, SCTP) • Be able to explain how 

dynamic configuration of IP 
addresses works • Multicast 

• Dynamisk hantering av ip-adresser • Know the basics of Internet 
network management • Hantering av domännamn och ip-adresser (DNS) 

• Have a brief knowledge 
about Internet application 
protocols 

• Applikationsprotokoll 
• Multimedia och realtidskommunikation över IP 
• Nätverkshantering • Be able to perform client-

server programming 
assignments using sockets 

• Sockets och nätverksprogrammering 
 

Syllabus 
Förkunskaper • The Internet protocol version 

4 and version 6 Grundläggande kunskaper i datakommunikation, t ex motsvarande kursen 
Datakommunikation I. • Transport protocols (TCP, 

UDP, and SCTP) 
Kursfordringar • Multicast 
Godkänd redovisning (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F. 

• Dynamic configuration of IP 
addresses 
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Slutbetyg, betygsskalan A-F. • The domain name system 
(DNS) 

Kurslitteratur • Application protocols 
Forouzan, The TCP/IP Protocol Suite, 3rd Edition • Multimedia and real-time 

applications  
• Network management 

Anmälan • Sockets and network 
programming 

 Prerequisites Till kurs: Enligt institutionens generella regler Communication Networks I or 
equivalent course. Till tentamen: Enligt institutionens generella regler 
Requirements 
Passed written exam (TEN1; 4.5 cr.), 
grades A-F. 
Passed lab assignments (LAB1; 3 cr.), 
grades P/F. 
Total grades A-F. 

Required Reading 
Forouzan, The TCP/IP Protocol Suite, 
3rd Edition 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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HI2000  Nätverkshantering  Network Management 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Thomas Lindh, thomas.lindh@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9748 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3710 

Mål Aim 
The topic of the course is the basic 
principles for management of 
communication networks, especially 
measurement and monitoring of data 
traffic and services. After completing 
the course the student should have: 

Kursens mål är att behandla grunderna inom hantering av kommunikationsnät 
med särskild inriktning mot mätningar och övervakning av datatrafik och 
nätverkstjänster. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: 

• Analysera modeller för övervakning och styrning av 
kommunikationsnät • Knowledge about models for 

monitoring and control of 
communication networks 

• Förstå och använda protokollet snmp (Simple network management 
protocol) för nätövervakning 

• Knowledge about and 
experience of SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) 

• Förstå och använda metoder och verktyg för nätövervakning och 
trafikmätningar 

 
• Knowledge about and 

experiences from methods 
and tools for monitoring and 
traffic measurements 

Kursinnehåll 
• Funktioner och modeller inom övervakning och styrning av nät och 

tjänster. 
• Strukturering av information för hantering av nät (management 

information model). 
Syllabus 

• Functions and models in 
monitoring and control of 
networks and services 

• Protokollet Simple Network Management Protocol (SNMP) version 
1, 2 och 3. • Structuring of information 

for network management, 
management information 
models 

• Verktyg och plattformar för näthantering. 
• Metoder och verktyg för nätövervakning och mätningar. 
• Mätningar och verifiering av prestanda och tjänstekvalitet på 

nätverksnivå och applikationsnivå i IP-baserade nät. 
• Simple network management 

protocol versions 1, 2, and 3 
• Orientering om forskning och utveckling inom området • Tools and platforms for 

network management  
• Methods and tools for 

monitoring and 
measurements 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper motsvarande kurserna Kommunikationsnät och 
Internetprotokollen. • Measuring and verifying 

performance and quality of 
service for networks and 
services in IP networks Kursfordringar 

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F 
Godkänd inlämningsuppgift (RED1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyg betygsskala A-F. 

• Survey of research and 
development in the area 

Prerequisites 
The prerequisites are the courses 
Communication networks and Internet 
Protocols or corresponding knowledge. Kurslitteratur 

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
Requirements  Passed exam (TEN1; 3 cr.) 
Passed lab assignments (LAB1; 3 cr.) 
Written assignment (RED1; 1,5 cr.) 
Credit rates: A-F. 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. Required Reading 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Contact the department for further 

information. 

Registration 
Course: Contact the department for 
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further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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HI2001  Trådlösa nätverk  Wireless Networks 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Stefan Karnebäck, skk@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9474 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TDNKM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
After passing the course the student 
shall Efter kursen ska studenten kunna 

• känna till strålningsegenskaperna hos vanliga antenntyper  • have a basic knowledge 
about radiation properties for 
common types of antennas.  

• förklara vågutbredningsproblem som hinderdämpning, Rayleigh-
fädning och frekvensselektiv fädning samt förutse hur olika 
moduleringsprinciper hanterar problemen.  • explain the physics behind 

wave propagation problems, 
like shadow fading, Rayleigh 
fading and inter symbol 
interference and predict how 
different modulation 
techniques deal with these 
problems 

• beräkna maximal räckvidd för en radioförbindelse under givna 
förutsättningar 

• förklara modulationssätten och uppge modulationshastighet och 
förväntad effektiv transmissionshastighet för några aktuella 
mobilnätstandarder samt för några WLAN-standarder  

• beräkna faltningskodning utgående från trellisdiagram,  • calculate maximum range in 
a radio transmission channel 
under given circumstances • beräkna blockkoder och cykliska koder för felupptäckt och 

felrättning • explain how the carrier is 
modulated and give a figure 
on modulation symbol rate 
and expected effective 
information bit rate for some 
mobile and WLAN standards 

• förklara principen bakom interleaving och betydelsen av 
frekvenshopp för att få faltningskodning att fungera.  

• känna till och beskriva arkitektur och tjänster hos IEEE 802.11 
• beskriva egenskaper hos olika WLAN accesspunkter. 
• planera och projektera ett WLAN-nät. • perform convolution coding 

from the trellis diagram,  • förklara protokollarkitekturen hos IEEE 802.15 
• perform block coding and 

cyclic code for error recovery 
and error correction 

• känna till och förklara specifikationen för basband samt radio-lagret i 
IEEE 802.15 

• explain interleaving, and why 
frequency hopping is 
essential to make 
convolution coding effective 

• förklara principerna bakom cellplanering vid GSM och UMTS.  
• förklara hur förbindelser kopplas samt beskriva vad som sker i de 

olika stegen, till eller från mobiltelefonen 
 • explain the architecture and 

services in IEEE 802.11 
Kursinnehåll • explain properties in 

different WLAN access 
points. 

Kursen ska ge insikt i principer och systemlösningar för datakommunikation i 
trådlösa nätverk och behandlar 

• perform site planning and 
project management for a 
WLAN 

• antenner och vågutbredning 
• modulationsmetoder, speciellt OFDM 

• explain the protocol 
architecture in IEEE 802.15 

• faltningskoder och blockkoder 
• cellulära mobiltelefonisystem • explain the specification for 

baseband and radio layer in 
IEEE 802.15 

• WLAN-teknologierna IEEE 802.11 och 802.15 
  

• explain cell planning in GSM 
and UMTS networks 

 

Förkunskaper • explain how connections are 
set up to or from the cellular 
phone and what happens in 
the different steps of 
connection establishment. 

Kunskaper motsvarande kurserna HI1M00 Kommunikationsnät och HI1M01 
Internetprotokollen. 

Kursfordringar   
Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp), betygsskalan P/F. 
Slutbetyg betygsskalan A-F. 

Syllabus 
The course should give understanding in 
principles and system solutions for data 
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communication in wireless networks and 
covers Kurslitteratur 

William Stallings: Wireless communications and networks, second edition. • antenna and wave 
propagation  

• modulation techniques, 
especially OFDM Anmälan 

• convolutional codes and 
block codes  

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. • cellular mobile phone 
systems Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

• the WLAN technologies 
IEEE 802.11 and 802.15 

  

Prerequisites 
Equivalent to the courses HI1M00 
Communication Networks and HI1M01 
The Internet Protocols. 

Requirements 
Written exam (TEN1; 4.5 cr.), credit 
rate A-F. 
Approved project work (PRO1; 3 cr.), 
credit rate P/F. 

Required Reading 
William Stallings: Wireless 
communications and networks, second 
edition. 
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HI2002  Routing i IPnät  Routing in IP Networks 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Thomas Lindh, thomas.lindh@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9748 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TDNKM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3713 

Mål Aim 
The contents of the course are 
summarized in the following number 
objectives for what the course 
participants will know after passed 
course. After completion of the course 
the participants should be able to: 

Kursens innehåll summeras i ett antal mål för vad du som kursdeltagare ska 
kunna efter genomgången kurs. Efter genomgången kurs ska deltagarna 
kunna: 

• Designa och dimensionera ett nätverk med CIDR (classless 
interdomain routing) • Design and dimension a 

network with CIDR 
(Classless Inter Domain 
Routing) 

• Beskriva och förklara skillnaden mellan ipv4 och ipv6 
• Förklara funktioner och algoritmer som används för vägval inom 

autonoma system 
• Describe and explain the 

difference between IPv4 and 
IPv6 

• Beskriva och förklara skillnaden mellan olika distansvektorprotokoll 
(ripv1, ripv2 och igrp) samt länktillståndsprotokollet ospf med 
hänsyn till funktioner • Explain functions and 

algorithms that are used for 
routing within and between 
autonomous systems 

• Analysera och optimera vägvalstabellen i en router 
• Förklara och konfigurera multicast routing 
• Planera och designa ett företagsnät baserat på routingprotokollet 

bgpv4 
• Describe and explain the 

difference between different 
distance vector protocols and 
the link state protocol with 
regard to functions 

• Dimensionera och konfigurera ett företagsnät rent praktiskt 
 

• Analyze and optimize the 
routing table in a router Kursinnehåll 

• IP-adressering, CIDR (classless interdomain routing). • Explain and configure 
multicast routing • Funktioner och algoritmer för vägval inom autonoma system. 

• Plan and design a company 
network based on the routing 
protocol BGPv4 

• Distansvektorprotokoll (RIP, RIPv2). 
• Länktillståndsprotokoll (OSPF). 
• Funktioner och algoritmer för vägval mellan autonoma system. • Dimension and configure a 

company network in practise • Protokollet BGP4. 
• Optimering av vägval i IP-nät (routing). Syllabus 

• IP addressing, CIDR 
(classless interdomain 
routing) 

• Multicastprotokoll 
• IPv4 och IPv6 
• Stor vikt läggs vid laborationer. • Functions and algorithms for 

routing within and between 
autonomous systems 

 

Förkunskaper • Distance vector protocols 
(RIPv1, RIPv2) Kunskaper motsvarande kurserna HI1M00 Kommunikationsnät och HI1M01 

Internetprotokollen. • Link state protocols (OSPF) 
• Exterior gateway routing 

protocol BGPv4 Kursfordringar 
• Optimizing the routing table 

in an IP networks Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 4,5 hp), webbprov och laborationsprov 
betygsskalan P/F 
Slutbetyg betygsskalan A-F. 

• Multicast protocol 
• IPv4 and IPv6 
• Practical assignments and 

laboratory exercises are 
important parts of the course Kurslitteratur 

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. Prerequisites 
 The prerequisites are the courses 
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HI1M00 Communication Networks and 
HI1M01 The Internet Protocols or 
corresponding courses. 

Anmälan 

 
Requirements Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Passed written exam (TEN1; 3 cr.), 
credit rate A-F. 
Passed lab assignments (LAB1; 4.5 cr.), 
credit rate P/F. 
Course credit rate: A-F. 

Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Required Reading 
Web based course material, CCNP1 
Building Scalable Internet Works, or in 
printed version, 
Building Scalable Cisco Internet works 
(BSCI), latest version, Ciscopress 
Any changes will be announced four 
weeks before the course starts. 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
further information. 

 

215 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HI2005  Nätverkssäkerhet, fortsättningskurs  Network Security, Advancec 
Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Magnus Brenning, 

magnus.brenning@syd.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-7904843 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  2 
  Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3722 

Mål Aim 
Kursens mål är att ge teoretiska men 
även tillämpade kunskaper inom 
nätverkssäkerhet. Särskild vikt läggs 
därvid på laborativ verksamhet. 

Kursens mål är att ge teoretiska men även tillämpade kunskaper inom 
nätverkssäkerhet. Särskild vikt läggs därvid på laborativ verksamhet. 
Det betyder att studenten efter genomgången kurs skall kunna: 

Det betyder att studenten efter 
genomgången kurs skall kunna: 

• Konfigurera och hantera routrar och switchar med avseende på 
nätverkssäkerhet • Konfigurera och hantera 

routrar och switchar med 
avseende på nätverkssäkerhet 

• Konfigurera och hantera nätverksbrandväggar 
• Förklara hur olika säkerhetslösningar för applikationer och 

transaktioner fungerar • Konfigurera och hantera 
nätverksbrandväggar  • Förklara hur olika 
säkerhetslösningar för 
applikationer och 
transaktioner fungerar 

Kursinnehåll 
• Konfigurera och hantera routrar och nätverksbrandväggar med t ex: 

- avancerade ACLer 
- AAA 
- IDS 
- VPN 
- IPSec 

 

• Konfigurera och hantera switchar med t ex: 
- Portsäkerhet 
- 802.1 

• Förklara och kunna tillämpa krypterade kommunikationsverktyg som 
för t ex SSH och SSL 

• Kunna tillämpa 
- användarautenticering 
- behörighetskontroll 
- utbyte av krypteringsnycklar 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper motsvarande kurserna Kommunikationsnät och 
Internetprotokollen. 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1; 4 hp), betygsskala A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 3,5 hp), betygsskala P/F. 
Slutbetyg betygsskala A-F. 
Slutbetyget är detsamma som redovisningsbetyget om labmomentet klarats av.

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
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HI2008  Internettjänster och trafikmätningar  Internet Services and Traffic 
Measurements 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Thomas Lindh, thomas.lindh@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9748 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TDNKM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Multimedia services such as IP-TV, IP 
telephony, and video communication are 
becoming more and more widespread in 
IP networks. This development has also 
increased the need for measurements of 
performance parameters, network 
management, and new Internet service 
architectures. 

Multimediatjänster såsom IP-TV, IP-telefoni och videoöverföring blir allt 
vanligare i IP-nät. Med denna utgångspunkt behandlar kursen behovet av nya 
tjänstearkitekturer för Internet, mätning och monitorering av väsentliga 
kvalitetsparametrar samt nätverkshantering. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna: 

• Analysera krav och förutsättningar för multimediatjänster i Internet 
• Förklara och analysera olika tjänstearkitekturer för IP-nät After completing the course the 

participants should be able to: • Förstå och använda protokollet SNMP (Simple Network 
Management Protocol) för nätövervakning • Analyze requirements for 

multimedia network services 
• Förstå metoder och använda verktyg för närövervakning och 

trafikmätningar samt analysera resultaten 
• Explain and analyze different 

service architectures 
• Understand and use the 

Simple Network 
Management Protocol 
(SNMP) 

 

Kursinnehåll 
• Internettjänster: IP-telefoni och session initiation protocol (SIP), IP-

TV, videoöverföring, peer-to-peer-tjänster och webbtjänster 
• Understand and use methods 

and tools for network 
monitoring and traffic 
measurements 

• Nya tjänstearkitekturer, t ex Integrated services, Differentiated 
services 

• Metoder och verktyg för nätövervakning och mätningar Syllabus 
• Internet services: IP 

telephony, Session Initiation 
Protocol (SIP), IP-TV, video 
communications, peer-to-
peer communication, and 
web services. 

• Mätning och verifiering av prestanda och tjänstekvalitet på 
nätverksnivå och applikationsnivå i IP-baserade nät 

• Protokollet Simple network management protocol (SNMP) 
• Strukturering av information för nätverkshantering och 

trafikmätningar 
• New service architectures, 

e.g. Differentiated services 
and Integrated services. 

• Orientering om forskning och utveckling inom området 
 

• Methods and tools for 
network monitoring and 
measurements 

Förkunskaper 
Förkunskaper motsvarande kurserna Kommunikationsnät I och 
Kommunikationsnät II. • Measurements and 

verification of performance 
and quality of service on the 
network and application 
levels in IP networks. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (RED1; 4,5 hp), betygsskala A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskala P/F. 
Slutbetyg betygsskala A-F. 

• Simple Network 
Management Protocol 
(SNMP). 

Kurslitteratur • Network management 
information structure and 
traffic measurements. 

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.
(Kommentar: Ingen bok är fastställd än.) 

• Review of research and 
development in the field. 

 

Prerequisites 
Communication networks I and II or 
equivalent courses. 

Requirements 
Passed written exam (RED1; 4.5 cr.), 
grades A-F. 
Passed lab assignments (LAB1; 3 cr.), 
grades P/F. 
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Total grades A-F. 

Required Reading 
The course literature will be announced 
on the web latest four weeks before the 
start of the course. 
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HL1000  Kvalitet och regelverk för medicintekniska 
produkter 

Quality and Regulatory Aspects 
on Medical Devices 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Gösta Hellström, 

Gosta.hellstrom@labtek.ki.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

D Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-585 837 59 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
IT4 Föreläsningar    20 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
TLÄKM1 Rekommenderad för/Recommended for 
D4, E4, F4, M4, T4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.medtek.ki.se/ Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 7E1110 

Kortbeskrivning Abstract 
This course provides knowledge about 
the European regulatory framework 
concerning medical devices, and how 
this effects the work with such devices 
and other related activities in hospitals 
and industry. In addition, the course 
provides the corresponding knowledge 
about quality management of medical 
devices in hospitals and industry. If you 
plan to work with medical engineering, 
this course is strongly recommended.  

Den här kursen ger dig kännedom om det europeiska regelverket kring 
medicintekniska produkter och hur det påverkar den medicintekniska 
verksamheten både på sjukhus och inom den medicintekniska industrin. 
Dessutom ger den motsvarande kännedom om kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling kring medicinsk teknik i sjukvård och på företag. Om du 
vill arbeta med medicinsk teknik i något avseende rekommenderas den här 
kursen starkt. 
 

Mål Aim Ge den som planerar att arbeta i den medicintekniska branschen tillräcklig 
kännedom om regelverket kring medicintekniska produkter och de metoder 
som används för att säkerställa regelverkets syften. Att utforma en skriftlig 
rapport. 

To give sufficient knowledge about the 
legal requirements for medical devices, 
and the methods used to safeguard the 
intention of these requirements to 
somebody, planning a career in the 
medical engineering field. To write a 
technical report. 

 

Kursinnehåll 
Regelverk: Säkerhet, ansvar och tillbudsrapportering, lagen om 
medicintekniska produkter, föreskrifter från myndigheter, internationella 
standarder, ackreditering och certifiering, produktklasser, provning av 
utrustning, vägen till CE-märkning. 

Syllabus 
The quality assurance discussion 
includes quality systems like total 
quality management (TQM), the ISO 
9000 series, Good laboratory practice 
(GLP), Good manufacturing practice 
(GMP) and Quality system regulation 
(QSR). Also methods to assess the 
reliability of medical devices and 
aspects on organization are addressed. 

Kvalitetsarbete: TQM (Total Quality Management) samt kvalitetssystem 
såsom ISO 9000, GMP, GCP, GLP Säkerhets- och Tillförlitlighetsanalys. 
Kvalitetsutveckling i sjukvård och tillverkande företag. 
 

The regulatory aspects includes 
international standards, European and 
American directives and regulations, 
clinical trials, laboratory testing, and the 
certification and accreditation 
instruments.  

Förkunskaper 
7E1101 Medicinsk teknik, grundkurs 

Påbyggnad 
7E1112 Implantat, 4p  
7E1113 Medicinsk mätteknik och signalbehandling, 4p  
7E1114 Strålterapeutisk fysik och biologi, 4p  
7E1115 Teknik i intensivvård och anestesi, 4p 
5A1414 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system, 5 p 

The issues of responsibility, safety and 
ethics in health care and clinical trials 
are addressed specifically.  

Prerequisites 
Medical engineering, basic course, 
7E1101 Kursfordringar 

Godkänd skriftlig rapport. Follow up 
5A1414 Radiation Detectors and 
Medical Imaging Systems, 5 p  
7E1112 Implants and biomaterials, 4p  
7E1114 Radiation physics and biology, 
4p  

Kurslitteratur 
Kurspärm samt under kursens gång utdelat material. 
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7E1113 Medical instrumentation and 
signal processing, 4p  
7E1115 Engineering in intensive care 
and anaesthesia, 4p 

Anmälan 

 
Till kurs: Obligatorisk anmälan via studievägledningen samt obligatorisk 
närvaro på upprop vid kursstart. Requirements 

A written report. 
Till tentamen: Hos vår kurssekreterare 08-585 837 50 

Required Reading 
Course material binder and documents 
distributed during the course. 

Registration 
Exam: To our course secretary 08-585 
837 50 
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HL1001  Medicinsk grundkurs  Basic Medicine 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
C  Kursnivå/Level 
 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMTEM1 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
To give sufficient knowledge about the 
legal requirements for medical devices, 
and the methods used to safeguard the 
intention of these requirements to 
somebody, planning a career in the 
medical engineering field. To write a 
technical report. 

To give sufficient knowledge about the legal requirements for medical 
devices, and the methods used to safeguard the intention of these requirements 
to somebody, planning a career in the medical engineering field. To write a 
technical report. 
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HL1002  Medicinska bilder  Medical Imaging Systems 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL3 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Termin 5 för dem som började VT06, Kursen genomförs av Karolinska Institutet 

Tidigare kursnummer 6L2866 

Mål Aim 
Kursen syftar till att ge grundläggande 
kunskaper inom ämnesområdet 
medicinsk avbildning vilket även 
innefattar rekonstruktion, analys och 
kommunikation av medicinska bilder. 

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom ämnesområdet 
medicinsk avbildning vilket även innefattar rekonstruktion, analys och 
kommunikation av medicinska bilder. 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna: 

Studenten skall efter genomgången kurs 
kunna: • Kommunicera med experter och diskutera problem inom området 

• Förklara och ge exempel på teknik och fysik för och klinisk 
användning av de fyra dominerande avbildande modaliteterna 

• Kommunicera med experter 
och diskutera problem inom 
området • Utveckla problemställningar och sammanhang kring olika avbildande 

metoder • Förklara och ge exempel på 
teknik och fysik för och 
klinisk användning av de fyra 
dominerande avbildande 
modaliteterna 

• Ge exempel på lämpliga avbildningstekniker vid olika medicinska 
problemställningar 

• Beskriva marknaden för medicinsk avbildning 
• Utveckla problemställningar 

och sammanhang kring olika 
avbildande metoder 

• Förklara tomografi och använda datorverktyg för att rekonstruera 
tvärsnittsbilder 

• Ge exempel på lämpliga 
avbildningstekniker vid olika 
medicinska 
problemställningar 

• Förklara och ge exempel på hur kommunikation av medicinska bilder 
och digitala röntgenavdelningar fungerar 

 
• Beskriva marknaden för 

medicinsk avbildning Kursinnehåll 
Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och 
studiebesök. I kursen ingår även en fördjupningsuppgift. 

• Förklara tomografi och 
använda datorverktyg för att 
rekonstruera tvärsnittsbilder • Perspektiv på medicinsk avbildning 

• Förklara och ge exempel på 
hur kommunikation av 
medicinska bilder och 
digitala röntgenavdelningar 
fungerar 

• Den kliniska användningen av bilder 
• Röntgendiagnostik 
• Bildrekonstruktion 
• Ultraljudsavbildning  
• Magnetresonansavbildning 
• Nukleärmedicin 
• Bildkommunikation och digital avdelning 
• Övrig avbildning 
• En laboration i bildrekonstruktion 
• Studiebesök i olika verksamheter där medicinsk avbildning 

genomförs 
 

Förkunskaper 
Grundläggande medicin motsvarande kursen 6L2870 Anatomi, fysiologi och 
sjukdomslära. 
Dessutom krävs kunskaper motsvarande 6L2900 Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik, 6L3002 Ellära och elektronik I samt 6L3004 
Telekommunikation 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen och godkända obligatoriska moment. 
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Kurslitteratur 
Föregående läsår användes: 
Farr and Allisy-Roberts: Physics for Medical Imaging, Saunders 1997 
Edwin GA Aird: Basic Physics for Medical Imaging, 1993 
Bertil Jacobson: Medicin och teknik, Studentlitteratur 1995 
Bertil Jacobson: Teknik i praktisk sjukvård, Studentlitteratur 2003 
Jean Pope: Medical Physics: Imaging. Heinemann 1999 
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HL1004  Medicinteknisk verksamhet  Clinical Engineering 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL3 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Termin 5 för dem som började VT06, Kursen genomförs av Karolinska Institutet 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMTEM1 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Tidigare kursnummer 6L2867 

Mål Aim 
To supply relevant knowledge for 
working with medical devices in trade, 
industry, or public sector. 

Kursen syftar till att ge lämpliga kunskaper för arbete med medicintekniska 
produkter i privat och offentlig verksamhet. 
Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten ska kunna: 

Syllabus • Förklara syftet med och beskriva regelverket för tillverkning, handel 
med och användning av medicintekniska produkter. Detta innefattar 
EU-direktiv, standarder, harmonisering, hur man sätter produkter på 
marknaden, klinisk prövning och användning samt myndigheters 
tillsyn. 

The course is organized under five 
headings: 
Organization of clinical engineering 
We discuss the handling of medical 
devices in hospitals, the organization of 
the county council, quality 
assessment/development in medical 
care, and medical device companies. 

• Redogöra för olika myndigheter och organisationer som arbetar med 
medicintekniska produkter. 

Regulations and responsibilities 
We examine the regulatory framework 
for medical devices and how authorities 
and organizations are working with 
medical devices. Risk analysis, 
accidents, and responsibility are also 
addressed here. 

• Redogöra för den medicintekniska verksamheten i sjukvården 
inklusive olika former av MTA-organisation. 

• Beskriva landstingsorganisationen beträffande vård och omsorg. 
• Definiera kvalitetsbegreppet och beskriva olika metoder och verktyg 

för kvalitetsutveckling i företag och organisationer. 
• Visa hur kvalitetsmetoder tillämpas i medicinteknisk verksamhet och 

sjukvård. 
Technical safety and standardization 
This part concerns the use of standards, 
medical device construction 
requirements and documentation, and 
also EU harmonization of standards. 

• Identifiera olika risker med medicintekniska produkter och diskutera 
hur man värderar och hanterar dessa risker på medicintekniska 
företag och sjukhus. Public purchasing of medical devices 

We learn how to work with the Public 
Procurement Act and other demands 
from the EU. 

• Redogöra för krav på teknisk säkerhet och säkerhet vid hantering av 
vätskor och kemikalier samt mäta läckströmmar på medicintekniska 
produkter. Maintenance of medical devices 

We learn basic maintenance and 
management of medical equipment. 

• Identifiera ansvar för olika aktörer på den medicintekniska 
marknaden och relatera till vilka åtgärder som krävs vid olyckor och 
tillbud med utrustning och patienter. 

Teaching activities: Lectures, laboratory 
lessons, study visits, demonstrations, 
and project work. • Förklara hur offentlig upphandling regleras och jämföra olika typer 

av upphandlingsförfaranden som kan förekomma i sjukvården. Prerequisites 
• Beskriva grundläggande underhållsteknik och förklara valet av 

metoder i konkreta fall samt redogöra för hur underhåll och 
förvaltning av medicintekniska produkter ska göras på sjukhus. 

Basic medicine corresponding to the 
course: Anatomy, Physiology, and 
Pathology, 6L2870, and knowledge 
corresponding to the courses: 
Engineering and Information Skills, 
6L2900, Electronics I, 6L3002, and 
Telecommunication, 6L3004. 

 

Kursinnehåll 
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Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, studiebesök, projekt 
och seminarier. 

Requirements 
Passed laboratory lessons, seminars, and 
final written examination (RED1; 5p). Kursen är organiserad under fem rubriker: 

Organisation av medicinteknisk verksamhet 
Här diskuteras den medicintekniska verksamheten på sjukhus, 
landstingsorganisationen, kvalitetssäkring och organisationsutveckling i 
sjukvård och medicintekniska företag. 

Required Reading 
Jacobson, Bertil: Teknik i praktisk 
sjukvård, Studentlitteratur 2003 
Ohlson, Mats & Carlsson, Lars: Säker 
hantering av medicintekniska produkter, 
SIS Forum 2004 
Course folder 
Hand-outs from lecturers. 

Bestämmelser och ansvar 
Här studerar vi regelverket kring medicintekniska produkter och hur 
myndigheter och organisationer arbetar med medicinsk teknik. Även 
riskanalys, olyckor och ansvar kommer in här.  

Teknisk säkerhet och standardiseringsarbete 
Momentet berör användning av standarder, konstruktions- och 
dokumentationskrav för medicinteknisk utrustning samt harmonisering. 
Upphandling av medicinteknisk utrustning 
Vi går igenom hur man arbetar med lagen om offentlig upphandling och andra 
EU-regler. 
Underhåll av medicinteknisk utrustning 
Vi lär oss underhållsteknikens grunder och förvaltning av medicinteknisk 
utrustning. Olika begrepp för kostnads- och tillförlitlighetsanalys tas upp. 
En laboration om läckströmmar. 
Ett grupparbete om MTA-verksamhet i Stockholmsområdet. 
 

Förkunskaper 
Grundläggande medicin motsvarande kursen 6L2870 Anatomi, fysiologi och 
sjukdomslära. 
Dessutom krävs kunskaper motsvarande 6L2900 Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik, 6L3002 Ellära och elektronik I samt 6L3004 
Telekommunikation 

Kursfordringar 
Godkänd laboration, skriftliga och muntliga projektuppgifter samt tentamen 
(RED1; 7,5 hp) 

Kurslitteratur 
Jacobson, Bertil: Teknik i praktisk sjukvård, Studentlitteratur 2003 
Ohlson, Mats & Carlsson, Lars: Säker hantering av medicintekniska 
produkter, SIS Forum 2004 
Kurspärm 
Utdelat material från föreläsarna. 
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HL1005  Teknik i intensivvård och kirurgi  Intensive Care and Surgical 
Devices 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Termin 4 för dem som började VT06, Kursen genomförs av Karolinska Institutet 

Tidigare kursnummer 6L2868. 

Mål Aim 
Användningen av medicintekniska 
produkter inom intensivvård och 
anestesi är stor och ofta en viktig del i 
behandlingen av patienten. Kursen ger 
studenten fördjupade kunskaper om 
anestesiapparater, ventilatorer, 
infusionspumpar, cirkulationsstöd, 
hemodialys och patientövervakning. I en 
projektuppgift fördjupas kunskaperna i 
ett aktuellt kliniskt relevant 
medicintekniskt problem inom 
ämnesområdet. 

Användningen av medicintekniska produkter inom intensivvård och anestesi 
är stor och ofta en viktig del i behandlingen av patienten. Kursen ger 
studenten fördjupade kunskaper om anestesiapparater, ventilatorer, 
infusionspumpar, cirkulationsstöd, hemodialys och patientövervakning. I en 
projektuppgift fördjupas kunskaperna i ett aktuellt kliniskt relevant 
medicintekniskt problem inom ämnesområdet. 
Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten ska kunna: 

• Redogöra för konstruktionen, funktionen, behandlingsprinciperna 
och användningen av de genomgångna medicintekniska produkterna 
för intensivvård och anestesi Efter fullgjord kurs är målsättningen att 

studenten ska kunna: • Söka fördjupad kunskap om ämnet i medicinska, och även andra 
lämpliga, databaser • Redogöra för konstruktionen, 

funktionen, 
behandlingsprinciperna och 
användningen av de 
genomgångna 
medicintekniska produkterna 
för intensivvård och anestesi 

• Kritiskt granska, analysera och extrahera information från 
vetenskapliga artiklar 

• Kombinera ny medicinsk/medicinteknisk kunskap med tidigare 
förvärvad teknisk kunskap 

• Syntetisera kunskaperna från läroböcker, vetenskapliga artiklar och 
studiebesök till en lösning på tilldelad projektuppgift 

• Söka fördjupad kunskap om 
ämnet i medicinska, och även 
andra lämpliga, databaser • Jämföra, diskutera och värdera olika tekniska lösningar och alternativ 

utifrån de grundläggande kliniska behoven • Kritiskt granska, analysera 
och extrahera information 
från vetenskapliga artiklar • Sammanställa förslaget till lösning av projektuppgift till en 

vetenskapligt strukturerad skriftlig rapport med enhetligt språk och 
av god kvalitet 

• Kombinera ny 
medicinsk/medicinteknisk 
kunskap med tidigare 
förvärvad teknisk kunskap • Gruppvis muntligt redovisa och försvara sitt arbete inför sina 

studiekamrater • Syntetisera kunskaperna från 
läroböcker, vetenskapliga 
artiklar och studiebesök till 
en lösning på tilldelad 
projektuppgift 

• Sakligt, utifrån att vetenskapligt perspektiv, opponera och kritisera ett 
projektarbete (rapport och muntlig redogörelse) 

 
• Jämföra, diskutera och 

värdera olika tekniska 
lösningar och alternativ 
utifrån de grundläggande 
kliniska behoven 

Kursinnehåll 
Undervisningen ges i form av föreläsningar, handledning, studiebesök och 
obligatoriska studentpresentationer. 
Föreläsningarna täcker följande ämnesområden: 

• Sammanställa förslaget till 
lösning av projektuppgift till 
en vetenskapligt strukturerad 
skriftlig rapport med 
enhetligt språk och av god 
kvalitet 

• Kliniska aspekter på intensivvård och anestesi 
• Hjärtats mekanik och cirkulationsunderstöd 
• Anestesiapparaten 
• Ventilationsteknik och ECMO 
• Infusionsteknik • Gruppvis muntligt redovisa 

och försvara sitt arbete inför 
sina studiekamrater 

• Hemodialys 
• Patientövervakning 

• Sakligt, utifrån att 
vetenskapligt perspektiv, 
opponera och kritisera ett 

Projektuppgift: Gruppvis ska studenterna fördjupa sig i en utvald aktuell 
problemställning eller funktion i ämnesområdet med avseende på medicinsk 
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bakgrund, teknikval och konsekvenser av detta. Det är önskvärt att gruppen 
genom handledaren eller annan kontaktperson kan bilda sig en egen klinisk 
uppfattning om problemen, exempelvis genom studiebesök. 

projektarbete (rapport och 
muntlig redogörelse) 

 

 

Förkunskaper 
För att bli antagen till kursen krävs godkänd grundkurs i Medicinsk teknik, 
HL1007. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen och godkända obligatoriska moment. 

Kurslitteratur 
Kurspärm med material från föreläsningar. 
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HL1006  Tillämpad medicinsk mätteknik  Medical Measurement and 
Monitoring 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Termin 4 för dem som började VT06, Kursen genomförs av Karolinska Institutet 

Tidigare kursnummer 6L2869. 

Mål Aim 
Syftet med kursen är att ge 
grundläggande kunskaper om olika mät- 
och diagnostiseringsmetoder inom 
sjukvården. Såväl teknisk som 
medicinska och biologiska metoder 
ingår. 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om olika mät- och 
diagnostiseringsmetoder inom sjukvården. Såväl teknisk som medicinska och 
biologiska metoder ingår. 
Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten ska kunna: 

• Definiera hur ett generellt mätsystem är uppbyggt och redogöra för 
uppkomst och eliminering av störningar 

Efter fullgjord kurs är målsättningen att 
studenten ska kunna: 

• Redogöra för de skillnader det utgör att utföra mätningar på ett 
biologiskt system i jämförelse med tekniska system 

• Definiera hur ett generellt 
mätsystem är uppbyggt och 
redogöra för uppkomst och 
eliminering av störningar • Förklara hur olika medicinska givare fungerar 

• Beskriva grunderna för fysikalisk diagnostik och relatera detta till 
medicintekniska metoder 

• Redogöra för de skillnader 
det utgör att utföra mätningar 
på ett biologiskt system i 
jämförelse med tekniska 
system 

• Förklara principerna inom klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, 
klinisk mikrobiologi och immunologi och klinisk kemi samt beskriva 
de vanligaste mätmetoderna inom dessa områden och när de används • Förklara hur olika 

medicinska givare fungerar • Beskriva syfte med och funktion för patientövervakning och motivera 
olika medicinska tillämpningar • Beskriva grunderna för 

fysikalisk diagnostik och 
relatera detta till 
medicintekniska metoder 

• Genomföra mätningar med hjälp av medicinteknisk utrustning på dig 
själv och andra studenter samt tolka resultaten från dessa mätningar 

• Förklara principerna inom 
klinisk fysiologi, klinisk 
neurofysiologi, klinisk 
mikrobiologi och 
immunologi och klinisk kemi 
samt beskriva de vanligaste 
mätmetoderna inom dessa 
områden och när de används 

• Hantera viss medicinteknisk mätutrustning och kunna jämföra 
praktiska fördelar och nackdelar 

• Genomföra informationssökning inom ämnesområdet i 
biblioteksdatabaser och på annat sätt. Syftet är att tydliggöra ett 
vetenskapligt förhållningssätt i utbildningen. 

 
• Beskriva syfte med och 

funktion för 
patientövervakning och 
motivera olika medicinska 
tillämpningar 

Kursinnehåll 
Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och studiebesök. 

• Medicinsk mätteknik 
• Medicinska givare och signalbehandling 

• Genomföra mätningar med 
hjälp av medicinteknisk 
utrustning på dig själv och 
andra studenter samt tolka 
resultaten från dessa 
mätningar 

• Fysikalisk diagnostik 
• Klinisk mikrobiologi och immunologi 
• Klinisk kemi 
• Övervakningsmetoder 
• Fysiologiska mätmetoder i sjukvården • Hantera viss medicinteknisk 

mätutrustning och kunna 
jämföra praktiska fördelar 
och nackdelar 

 

Förkunskaper 
Grundläggande medicin motsvarande kurserna 6L2862, 6L2863 och 6L2864. 
Dessutom krävs kunskaper motsvarande 6L2900 Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik, 6L3002 Ellära och elektronik I samt 6L3004 
Telekommunikation 

• Genomföra 
informationssökning inom 
ämnesområdet i 
biblioteksdatabaser och på 
annat sätt. Syftet är att 
tydliggöra ett vetenskapligt 
förhållningssätt i Kursfordringar 
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Godkänd tentamen och godkända obligatoriska moment. utbildningen. 
 

Kurslitteratur 
Lindén & Öberg (red.), Jacobsons Medicin och teknik, Studentlitteratur 2006 
Jacobson, Bertil, Teknik i praktisk sjukvård, Studentlitteratur 2003 
Kurspärm 
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HL1008  Cell och molekylärbiologi  Cellular and Molecular Biology 
 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Matti Nikkola, 

Matti.Nikkola@cmb.ki.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
BD3, IT3, K3, M3, ME3, P3 Föreläsningar    67 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BD3, E3, E4 Lab    18 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Seminarier    3 h          
F4, M4, T4  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
www.ki.se/cmb/bmt Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 7E1200 

Kortbeskrivning Abstract 
An introductory course in the area of 
cellular and molecular biology which 
provides an understanding of cell 
components, their structure and 
function, cellular organization, cell 
signaling, and important techniques in 
the field. Further included are brief 
introductions to immunology, 
microbiology, and molecular medicine, 
as well as to bioinformatics with 
sequence analysis and the use of 
available international cellular and 
molecular biology data bases. 

Kursen ger en introduktion till cell- och molekylärbiologi och en förståelse för 
cellens komponenter, deras struktur och funktion, cellens uppbyggnad, 
dynamik och signalhantering, inklusive de allmänna analysredskapen inom 
cell- och molekylärbiologi. Vidare omfattar kursen en introduktion till de 
cellbiologiskt relevanta ämnena immunologi, mikrobiologi och molekylär 
medicin samt en bioinformatisk del som behandlar olika sekvensanalyser och 
hantering av information från internationella databaser inom cell- och 
molekylärbiologi. 
 

Mål 
Kursen avser att med terminologi, analysredskap och allmänna baskunskaper 
ge en helhetsbild av det cell- och molekylärbiologiska aktivitetsområdet och 
belysa ämnena immunologi, mikrobiologi och molekylär medicin så att 
eleverna kan följa de moderna frågeställningarna och arbetssätten inom 
området och kunna integrera dessa kunskaper med de andra disciplinerna 
inom biomedicinsk teknik. 

Aim 
The course aims at providing a basic 
understanding and an integrated view on 
terminology and techniques in the area 
of cellular and molecular biology as well 
as to introduce the areas of immunology, 
microbiology, and molecular medicine. 
This will allow the students to follow 
contemporary issues and methodology 
in the area and to be able to integrate 
this knowledge with that of other 
biomedical engineering disciplines. 

 

Kursinnehåll 
Kursen indelas i sex block: molekylärbiologi, cellbiologi, bioinformatik, 
immunologi, mikrobiologi och molekylär medicin. Block 1 behandlar 
grundläggande begrepp och termer inom molekylär biologi, såsom DNA och 
proteiner. 

Syllabus 
The course comprised six blocks: 
Molecular biology, cell biology, 
bioinformatics, immunology, 
microbiology, and molecular medicine. 

Block 2 behandlar cellens struktur, funktion och flödet av signaler 
inom och utom cellen för styrning av de cellulära molekylärbiologiska 
processerna samt en praktisk övning i cellbiologi. Block 3 innehåller 
bioinformatik. Här diskuteras t ex sekvensjämförelser, upplinjering av 
sekvenser och homologisökningar. En större praktisk övning i bioinformatik 
genomförs. 

Block 1 treats basic concepts and 
terminology in molecular biology, e.g. 
DNA and proteins. Also included are 
important molecular biology processes 
and techniques. 

Block 4 handlar om de basala begreppen inom immunologin, 
såsom immuno-globuliner, cytokiner, T- och B-cell samverkan, MHC, 
mördarceller och naturlig immunitet. 

Block 2 focuses on the 
structure and function of the cell 
together with cell signaling underlying 
control of intracellular processes. 

Block 5 diskuterar moderna koncept 
inom mikrobiologin och Block 6 tar upp molekylär- och cellbiologiska 
aspekter på vissa kända sjukdomar. 

Block 
3 deals with bioinformatics including 
e.g. sequence alignment and 
comparisons, and homology search. A 
major hands on practical exercise is 
included. Block 4 deals with basal 
concepts in immunology, such as 
immunoglobulins and natural immunity. 

 

Förkunskaper 
Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, Bio, D, E, F, K, M eller T vid 
KTH, eller motsvarande. 

Block 5Påbyggnad  discusses modern concepts in 
molecular biology while Block 6

Andra kurser inom Biomedicinsk teknik; 
7E1120 Medicinsk teknik gk II, 
7E1201 Neurovetenskap, 

 is 
concerned with molecular and cellular 
aspects on some well-known diseases. 

Prerequisites 
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7E1202 Systembiologi. Mandatory courses for B, Bio, D, E, F, 
K, M or T at KTH, or equivalent. 

Kursfordringar Requirements Laborativa moment och skriftlig tentamen. Practical exercises and written 
examination. Kurslitteratur 

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P: Molecular 
biology of the cell, 4th ed, 2002, Garland Science, ISBN 0-8153-4072-9. 

Required Reading 
Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, 
Roberts K, Walter P: Molecular biology 
of the cell, 4th ed, 2002, Garland 
Science, ISBN 0-8153-4072-9. 

 

Övrigt 
Begränsat deltagarantal. 
 
Kursen ingår i kompetensinriktningen Biomedicinsk teknik, koordinator: 
Erik Fransén, NADA 
790 6902 
erikf@nada.kth.se 
Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart. 

Other 
The number of participants is limited. 
 
The course is part of the KTH 
specialization in Biomedical 
Engineering, Coordinator: 
Erik Fransén, NADA 
790 6902 
erikf@nada.kth.se 
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HL1009  Neurovetenskap  Neuroscience 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jeanette Hellgren, jeanette@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    50 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BD4, D3, K3, M4, P4 Lab    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
IT3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
E4, F4 Valfri för/Elective for 
Svenska och engelska, Swedish and English Språk/Language 
www.nada.kth.se/utbildning/grukth/kompinrikt
ning/bmt/ 

Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 7E1201 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives an introduction to the 
main subdisciplines of neuroscience 
with the aim to provide a general 
understanding of the organization and 
functioning of the nervous system from 
the single cell and the neuronal networks 
underlying the control and generation of 
behaviour to the higher brain functions. 

Kursen ger en introduktion till de huvudsakliga delområdena inom 
neurovetenskapen, med syftet att ge en övergripande förståelse för 
nervsystemets organisation och arbetssätt, alltifrån den enskilda nervcellens 
funktion och de neurala nätverkens styrning av olika processer och beteenden, 
till högre centralnervösa funktioner. 
 

Mål Aim 
Att ge grundläggande kunskaper om nervsystemets biologi, från den enskilda 
nervcellens funktion till hjärnans integrativa kontroll av kognitiva och andra 
högre centralnervösa funktioner. I kursens laborativa moment illustreras teorin 
genom praktiska övningar, med utnyttjande av ett flera olika 
neurofysiologiska tekniker. 

To provide a basic knowledge and 
understanding of the biology of the 
nervous system, from the function of the 
single nerve cell to the integrative 
control of cognitive and other higher 
brain functions. The practical exercises 
illustrate the theoretical material by 
demonstrations and hands on experience 
of a number of neurophysiological 
techniques. 

 

Kursinnehåll 
Den enskilda nervcellens funktion på molekylär och cellulär nivå, de 
neuronala nätverkens uppbyggnad, nervsystemets allmänna strukturella 
uppbyggnad, styrning av enkla och mer komplexa centralnervösa funktioner. 
Undervisningen innefattar föreläsningar, laborationer och demonstrationer. 

Syllabus 
The function of the single nerve cell at a 
molecular and cellular level; the 
organization of the nervous system and 
its neuronal networks; neural control of 
simple and more complex functions. The 
course comprises lectures, practical 
exercises, and demonstrations. 

 

Förkunskaper 
Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, Bio, D, E, F, K, M eller T vid 
KTH, eller motsvarande. Prerequisites 

Mandatory courses for B, Bio, D, E, F, 
K, M or T at KTH, or equivalent. Påbyggnad 

7E1202 Systembiologi. 
Requirements 

Kursfordringar Practical exercises and written 
examination. Laborativa moment och skriftlig tentamen. 
Required Reading Kurslitteratur Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, 
D., Hall, W.C., LaMantia, A.-S., 
McNamara, J.O., Williams, S.M.: 
"Neuroscience", 3rd ed., Sinauer Ass., 
Inc., 2004 (ISBN 0-87893-725-0). 

Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Hall, W.C., LaMantia, A.-S., 
McNamara, J.O., Williams, S.M.: "Neuroscience", 3rd ed., Sinauer Ass., Inc., 
2004 (ISBN 0-87893-725-0). 
 

Other 
Övrigt The number of participants is limited. 

 
The course is part of the KTH 
specialization in Biomedical 
Engineering, Coordinator: 
Erik Fransén, NADA 
790 6902 

Begränsat deltagarantal. 
 
Kursen ingår i kompetensinriktningen Biomedicinsk teknik, koordinator: 
Erik Fransén, NADA 
790 6902 
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erikf@nada.kth.se 
Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart. 

erikf@nada.kth.se 
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HL1010  Systembiologi  Systems Biology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Stefan Eriksson, Stefan.Eriksson@ki.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-5248 7196 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BD4, K4, M4, P4, TBIMM1, TMEEM1 Lab    25 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
IT4, ME4 Seminarier    24 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
E4, F4, M4, T4 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
courses.ki.se/bestutb/kth/HL1010/startsida Kurssida/Course Page 

Tidigare kursnummer: 7E1202 

Kortbeskrivning Abstract 
The course will provide a basic 
understanding of the inner organs of the 
human body, in terms of their structure 
and function. The aim is to provide 
knowledge about the normal physiology 
and the most common pathological 
changes affecting different organs. An 
important part of the course is practical 
exercises that examines different 
physiological parameters. 

Kursen ger en grundläggande förståelse för människokroppens organ, deras 
struktur och funktion. Avsikten är att ge kunskaper om normalfysiologiska 
förlopp och de vanligaste patologiska förändringar som drabbar olika organ. 
Praktiska övningar för att möta normalfysiologiska parametrar ingår som en 
viktig del av kursen. 
 

Mål 
Kursens mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper om 
människokroppens fysiologi och patofysiologi.  Under kursen kommer 
medicinsk teknisk utrustning användas för att studera fysiologiska parametrar 
och de mätmetoder som används för att ge kunskap om människans normala 
funktion och att kunna konstatera uppkomsten av sjukliga förändringar. Den 
erhållna biologiska kunskapen kommer att kunna användas för att förbättra 
befintliga mätmetoder och utveckla nya sådana. 

Aim 
The aim of the course is to provide basic 
theoretical knowledge about the 
physiology and pato-physiology of the 
human body. Practical exercises will 
demonstrate the use of clinical 
equipment and methodology for study of 
different physiological parameters and 
diagnosis of pathological changes. The 
acquired biomedical knowledge will 
provide a basis for improving and 
developing new clinical techniques. 

 

Kursinnehåll 
Anatomin, fysiologin och patofysiologin inom följande områden kommer att 
studeras: Hjärta och cirkulation, andning, mag-tarmkanalen, njurar, 
vätskebalans- och syra-basreglering samt endokrinologi. 

Syllabus 
Anatomy, physiology and pato-
physiology in the following areas will be 
studied: Heart and circulation, 
respiratory system, gastro-intestinal 
system, kidneys, body fluids and acid-
base balance, and endocrinology. 

 

Förkunskaper 
Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, Bio, D, E, F, K, M eller T vid 
KTH, eller motsvarande, samt basala kunskaper om cell- och 
molekylärbiologi samt i neurovetenskap. Prerequisites 

Mandatory courses for B, Bio, D, E, F, 
K, M or T at KTH, or equivalent, 
together with a basic understanding of 
cellular and molecular biology as well as 
neuroscience. 

Kursfordringar 
Laborativa moment och skriftlig tentamen. 

Kurslitteratur 
Tortora & Derricksson, Principles of Anatomy & Physiology, 11th ed., 2006 Requirements 
 Practical exercises and written 

examination. 
Övrigt 

Required Reading Begränsat deltagarantal. 
 
Kursen ingår i kompetensinriktningen Biomedicinsk teknik, koordinator: 
Erik Fransén, NADA 
790 6902 
erikf@nada.kth.se 
Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart. 

Tortora & Derricksson, Principles of 
Anatomy & Physiology, 11th ed., 2006 

Other 
The number of participants is limited. 
 
The course is part of the KTH 
specialization in Biomedical 
Engineering, Coordinator: 
Erik Fransén, NADA 
790 6902 
erikf@nada.kth.se 
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HL1100  Medicinsk översiktskurs  A Medical Overview 
 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
A  Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6L2859 

Mål Aim 
Studenten ska förvärva översiktlig 
kunskap om människokroppens struktur 
och funktion från cellnivå till organnivå 
samt om anatomisk terminologi. 
Översiktskursen är viktig för att erhålla 
ett helhetsperspektiv I den kommande 
kursen HX1002 Anatomi, fysiologi och 
sjukdomslära. 

Studenten ska förvärva översiktlig kunskap om människokroppens struktur 
och funktion från cellnivå till organnivå samt om anatomisk terminologi. 
Översiktskursen är viktig för att erhålla ett helhetsperspektiv I den kommande 
kursen HX1002 Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. 
Studenten ska förvärva översiktlig kunskap om medicinsk apparatur och dess 
roll I dagens sjukvård för att fastställa sjukdomars diagnos, bestämma 
sjukdomars svårighetsgrad och följa sjukdomars förlopp samt för att behandla 
sjukdomar. Även ett historiskt och framtidsperspektiv ska belysas. 

Studenten ska förvärva översiktlig 
kunskap om medicinsk apparatur och 
dess roll I dagens sjukvård för att 
fastställa sjukdomars diagnos, bestämma 
sjukdomars svårighetsgrad och följa 
sjukdomars förlopp samt för att 
behandla sjukdomar. Även ett historiskt 
och framtidsperspektiv ska belysas. 

 

Kursinnehåll 
I kursen ingår översiktsföreläsningar rörande människokroppens struktur och 
funktion från cell till organism. Dessutom ingår anatomisk terminologi och 
grupparbeten kring kroppens struktur och funktion med tyngdpunkt på 
makrostrukturer (systematisk anatomi). 

 

 

Förkunskaper 
Behörighet till högskoleingenjörsutbildning vid KTH. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala P/F. 

Kurslitteratur 
Martini, F H, Fundamentals of Anatomy & Physiology, 5. ed., Upper Saddle 
River N.J., Prentice Hall 2001 
Martini, F H, Fundamentals of Anatomy & Physiology, Applications Manual, 
5. ed., Upper Saddle River N.J., Prentice Hall 2001 
Lindskog, Bengt I, Medicinsk miniordbok, 5 uppl., Stockholm, Nordiska 
bokhandelns förlag 1999 
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HL1702  Medicinsk informatik  Medical Informatics 
 

7 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMILK1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• beskriva ämnet medicinsk 
informatik både som en 
akademisk disciplin och dess 
praktiska tillämpning inom 
hälso och sjukvård. 

• beskriva ämnet medicinsk informatik både som en akademisk 
disciplin och dess praktiska tillämpning inom hälso och sjukvård. 

• redogöra översiktligt för hälso- och sjukvårdens organisation i 
sverige. • redogöra översiktligt för 

hälso- och sjukvårdens 
organisation i sverige. 

• redogöra för och exemplifiera olika medicinsk informatik-
tillämpningar inom vård, omsorg och forskning. 

• redogöra för och 
exemplifiera olika medicinsk 
informatik-tillämpningar 
inom vård, omsorg och 
forskning. 

• redogöra för rollen som medicinsk informatik spelar i dagens hälso- 
och sjukvård. 

• redogöra för problem rörande informationsbearbetning inom vård 
och omsorg. 

• redogöra för rollen som 
medicinsk informatik spelar i 
dagens hälso- och sjukvård. 

 

Kursinnehåll 
• redogöra för problem rörande 

informationsbearbetning 
inom vård och omsorg. 

• vårdens och omsorgens organisation 
• vårdens och omsorgens  informationsbehov 
• introduktion till medicinsk informatik  

• medicinska beslutstödsystem, bildbehandling, dokumentationsstöd, 
televård 

• forskning inom medicinsk informatik 
• studier av vårdprocesser och dess informationsstöd 

 

Förkunskaper 
Samma som till kandidatprogrammet Medicinsk informatik 

Kursfordringar 
Godkända skriftliga projektrapporter 
Aktivt deltagande i obligatoriska redovisningsseminarier. 
PRO1  Projekt och seminarier, 7 hp 

Kurslitteratur 
Coiera E, Guide to health informatics, 2nd ed. Arnold. 2003 
Socialstyrelsen, God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 
i hälso och sjukvården. ISBN 91-85482-05-6 
Socialdepartementet, Nationell IT-strategi för vård och omsorg. 
Vetenskapliga artiklar 
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HL2000  Medicinska bildgivande system  Medical Imaging Systems 
 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Matilda Larsson, 
matilda.larsson@sth.kth.se 

 15 ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-7904823 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Anna Bjällmark, 

anna.bjallmark@sth.kth.se 
ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 

TMTEM1 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 
for Tel. 08-7904822 

Svenska / Swedish Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
  Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Kursen skall ge en överblick och 
förståelse för olika bildgenererande 
tekniker inom medicinsk diagnostik och 
deras användningsområden. 

Kursen skall ge en överblick och förståelse för olika bildgenererande tekniker 
inom medicinsk diagnostik och deras användningsområden. 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

Studenten skall efter avslutad kurs 
kunna: 

• Beskriva teorin bakom de bildgenererande fysikaliska processerna 
inom ultraljud, magnetresonanstomografi, nuklearmedicin, 
emissions- och transmissionsavbildning samt beskriva modaliteternas 
olika apparater, detektorer och instrument 

• Beskriva teorin bakom de 
bildgenererande fysikaliska 
processerna inom ultraljud, 
magnetresonanstomografi, 
nuklearmedicin, emissions- 
och transmissionsavbildning 
samt beskriva modaliteternas 
olika apparater, detektorer 
och instrument 

• Förklara och ge exempel på hur de olika modaliteterna påverkar 
biologisk vävnad 

• Ge exempel på modaliteternas kliniska användning 
• Redogöra för modaliteternas för- och nackdelar samt hur 

bildkvaliteten för de olika modaliteterna kan förbättras 
• Förklara och ge exempel på 

hur de olika modaliteterna 
påverkar biologisk vävnad 

• Jämföra de olika modaliteternas för- och nackdelar samt förmåga att 
avbilda organ i kroppen och för ett givet fall komma fram till vilken 
modelitet som är lämpligast • Ge exempel på 

modaliteternas kliniska 
användning 

 
• Redogöra för modaliteternas 

för- och nackdelar samt hur 
bildkvaliteten för de olika 
modaliteterna kan förbättras 

Kursinnehåll 
• Transmissionsavbildning: Röntgen, CT, joniserande strålnings 

växelverkan med materia, röntgengenerering, bilddetektering, 
bildkvalitet, dos, bildrekonstruktion, detektorer, medicinsk diagnostik • Jämföra de olika 

modaliteternas för- och 
nackdelar samt förmåga att 
avbilda organ i kroppen och 
för ett givet fall komma fram 
till vilken modelitet som är 
lämpligast 

• Nuklearmedicin: Gammakamera, SPECT, PET, Radionuklider, 
växelverkan, detektorer, bildbehandling, medicinsk diagnostik 

• Magnetresonanstomografi: Fysik, instrumentering, detektorsystem, 
bildbehandling, spektroskopi, medicinsk diagnostik 

• Ultraljud: Ultraljudsfysik, akustisk impedans, dopplerteknik, 
ultraljudstransducer. medicinsk diagnostik 

 

• Endoskopi: Fysik, medicinsk diagnostik 
 

Förkunskaper 
Anatomi och fysiologi motsvarande 6L2870 Anatomi, fysiologi och 
sjukdomslära 
Fysik motsvarande 6L3701 Fysik för medicintekniker 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp), 
Projektarbete (ANN1; 1,5 hp,) 
Seminarium (ANN2; 1,5 hp), 
Laborationskurs (LEB1; 6 hp), 
samt obligatoriskt deltagande i studiebesöken. 

Kurslitteratur 
Pope, Jean: Medical Physics: Imaging 
Farr, R F & Allisy-Roberts, P J: Physics for Medical Imaging  
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HL2002  Medicinsk mätteknik och signalbehandling  Medical Instrumentation and 
Signal Processing 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Stig Ollmar, stig.ollmar@labmed.ki.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-585 839 06 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
ME4 Lab    6 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
D4, E4, F4, M4, T4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.medtek.ki.se/ Kurssida/Course Page 

Tidigare kursnummer: /E1113 

Mål Aim 
The course provides insight in 
principles, applications and design of 
medical sensing systems and in the 
signals originating from such systems. 
Presentation will be on a general level in 
parallel with clinical examples of 
devices. 

Kursen syftar till att ge kunskaper i principer, applikationer och konstruktion 
av medicin-tekniska givarsystem och de utsignaler som dessa system ger. 
Detta kommer att ske på en generell nivå tillsammans med kliniska exempel 
på apparatur. 
 

Kursinnehåll Syllabus 
Områden som tas upp i kursen är fysiologiska givare, biosignalernas 
uppkomst och betydelse, elektroder för mätning av biosignaler och 
instrumentering i fysiologisk mätteknik. Metoder för att mäta tryck, flöde och 
volym gås igenom för blod och andningsgaser. Signalbehandling applicerad 
på biosignaler. Möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder. 

Fields covered by the course are 
physiological sensing devices, the 
origins and meaning of biosignals, 
electrodes for measurements of 
biosignals, and physiological 
instrumentation. Methods for 
measurements of pressure, flow and 
volume will be discussed in the context 
of blood and respiratory gases. Signal 
processing applied to biosignals. 
Potentials, limitations and sources of 
errors in various methods.  

Kursens stoff kommer att presenteras under ett antal föreläsningstimmar. 
Deltagarna får sedan tillämpa detta stoff i några hemuppgifter (av typen 
räkneproblem), och i 2 st laborationer.  
 

Förkunskaper The material will be presented during a 
number of lectures. Participants will 
then apply the material in some 
homework (of the type calculations), 
and in 2 laboratory exercises. 

Medicinsk teknik, grundkurs, 7E1101 

Påbyggnad 
7E1112 Implantat och biomaterial, 4p,  
5A1414 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system, 5 p,  
7E1114 Strålterapeutisk fysik och biologi, 4p,  
7E1115 Teknik i intensivvård och anestesi, 4p,  
7E1110 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter, 2p. 

Prerequisites 
Medical engineering, basic course, 
7E1101 

Follow up 
5A1414 Radiation Detectors and 
Medical Imaging systems, 5 p 
7E1112 Implants and biomaterials, 4p,  
7E1114 Radiation physics and biology, 
4p,  
7E1115 Engineering in intensive care 
and anestehsia, 4p,  
7E1110 Quality and regulatory aspects 
on medical devices, 2p. 

Kursfordringar 
Godkända laborationer. 
 Skriftlig tentamen. 

Kurslitteratur 
Medical Physics and Biomedical Engineering, Brown BH et al, Institute of 
Physics Publishing, 1999. 
 

Requirements 
Approved laboratory exercises 
Written examination 

Anmälan 
Till kurs: Obligatorisk anmälan till studievägledningen samt obligatorisk 
närvaro på upprop vid kursstart. Required Reading 

Medical Physics and Biomedical 
Engineering, Brown BH et al, Institute 
of Physics Publishing, 1999. 

Till tentamen: Hos vår kurssekreterare, 08-585 837 50 

Övrigt 
Begränsat deltagarantal. Registration 

Exam: To our course secretary 08-585 
837 50, 

Other 
The number of participants is limited. 
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HL2003  Strålterapeutisk fysik och biologi  Radiation Physics and Biology 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Irena Gudowska, 

irena.gudowska@radfys.ki.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

D Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-517 75447 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
ME4 Föreläsningar    36 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
D4, E4, F4, M4, T4 Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.medtek.ki.se/ Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 7E1114 

Kortbeskrivning Abstract 
Radiation has for several decades, been 
used to treat tumours. Different types of 
radiation such as photons, electrons, 
neutrons, protons or light ions can be 
used. The clinically most used treatment 
modalities are photons and electrons. 
The course gives a basic knowledge in 
the physical and biological effects of 
ionising radiation in tissue and an 
overview of methods for treatment 
optimisation to get the best therapy 
outcome.  

Joniserande strålning har sedan ca 100 år använts för behandling av tumörer. 
Behandling kan utföras med många olika strålslag som fotoner, elektroner, 
neutroner, protoner eller lätta joner. De kliniskt hittills mest använda 
strålslagen är fotoner och elektroner. Kursen ger grundläggande kunskaper om 
fysikalisk och biologisk påverkan av strålning i vävnad samt 
optimeringsmetoder för strålbehandling av tumörer. Inom forskningscentrum 
för optimerad strålbehandling, som stöds av Vinnova, samverkar flera svenska 
företag med Medicinsk strålningsfysik. 
 

Mål Aim 
Kursen syftar till att ge de grundläggande kunskaper i fysik och biologi som 
krävs för förståelse av användning av joniserande strålning för behandling av 
cancer. 

The aim of the course is to give a basic 
knowledge in radiation physics and 
biological effects of ionising radiation in 
order to understand the principles of 
radiation therapy.  

Kursinnehåll Syllabus 
Grundläggande växelverkansprocesser för olika strålslag. Definition av 
dosimetriska enheter och begrepp. De fysikaliska egenskaperna hos 
strålterapienheter, som linjära och cirkulära acceleratorer. Stråltransport via 
kvadrupoler, böjmagneter och kollimatorer fram till patienten. Optimal design 
av strålfältet. Dosplanering av strålbehandling. Algoritmer och 
approximationer för beräkning av optimal dosfördelning. Nya 
strålbehandlingsmetoder. Normer för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. 

Basic interaction processes of ionising 
radiation with matter. Basic concepts of 
dosimetry, dosimetric quantities and 
units. Accelerators for radiation therapy, 
principles of linear and circular 
accelerators. Beam transport through 
treatment head to patient. Optimal 
design of the therapy beam. Principles 
of optimal treatment planning. 
Algorithms for calculations of dose 
distribution in the patient. Quality 
control and assurance. 
Introduction to biology of the cell. Basic 
chemical reactions in cells. Lesions 
produced by radiation in DNA 
molecules. Cell survival models. 
Radiation effects on normal tissues and 
tumours. The biological basis of 
radiotherapy, oxygen effect, dose rate 
dependence, dose fractionation.  

Introduktion till cellbiologi. Cellers respons på strålning och 
cellöverlevnadskurvor. Organs respons på strålning, tumörrespons- och 
normalvävnadsresponskurvor. Stråleffektens beroende av strålslag, 
fraktionering, dosrat och syrekoncentration. 
 

Förkunskaper 
7E1101 Medicinsk teknik, grundkurs. 

Påbyggnad 
5A1414 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system, 5 p,  
7E1113 Medicinsk mätteknik och signalbehandling, 4p,  
7E1112 Implantat och biomaterial, 4p,  
7E1115 Teknik i intensivvård och anestesi, 4p,  
7E1110 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter, 2p. 

Prerequisites 
7E1101 Medical engineering, basic 
course. 

Follow up 
5A1414 Radiation Detectors and 
Medical Imaging systems, 5 p 
7E1112 Implants and biomaterials, 4p,  
7E1115 Engineering in intensive care 
and anesthesia, 4p,  
7E1113 Medical instrumentation and 
signal processing, 4p,  
7E1110 Quality and regulatory aspects 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
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Föreläsningskompendier som delas ut i samband med föreläsningarna. on medical devices, 2p. 

Finns att köpa på institutionen vid kursstart. Requirements 
 Written examination and exercises. 

Required Reading Anmälan 
Lecture material available at the 
department.  

Till kurs: Obligatorisk anmälan till studievägledningen samt obligatorisk 
närvaro på upprop vid kursstart 

Registration 
Exam: To our course secretary, 08-585 
837 50 Till tentamen: Hos vår kurssekreterare, 08-585 837 50 
Other Övrigt Lectures are given at the department of 
Medical Radiation Physics, Karolinska 
hospital. 

Undervisningen äger rum vid Medicinsk strålningsfysik, Karolinska sjukhuset.
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HL2004  Teknik i intensivvård och anestesi  Engineering in Intensive Care and 
Anesthesia 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Mats Wallin, Mats.wallin@labtek.ki.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-585 837 61 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    12 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
IT4, ME4 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
D4, E4, F4, M4, T4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.medtek.ki.se/ Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 7E1115 

Kortbeskrivning Abstract 
Intensive care and anesthesia is heavily 
dependent on the support from medical 
instruments. This course provides 
knowledge about methods in mechanical 
ventilation, parenteral infusion, 
hemodialysis, patient monitoring and 
extracorporeal circulation. In a field 
work you go deeper into one these areas 
and additionally investigates a relevant 
technical problem. 

Inslaget av medicintekniska produkter inom intensivvård och anestesi är stort. 
Den här kursen ger dig kunskaper om ventilationsteknik, infusionsteknik, 
hemodialys, patientövervakning och extrakorporeal cirkulation. I en 
projektuppgift får Du en fördjupad kunskap om ett av områdena samt får lösa 
kliniskt relevanta tekniska problem. 
 

Mål 
Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om medicintekniska produkter för 
livsuppehållande behandling inom intensivvård och anestesi. Avsikten är att 
utifrån förståelse av de grundläggande kliniska behoven kunna diskutera 
tekniska lösningar och alternativ. Ett viktigt moment i kursen är de 
självständiga projektuppgifter som kursdeltagarna redovisar och diskuterar 
med varandra. 

Aim 
The purpose of the course is to provide 
deep understanding of medical 
instruments for life support treatment in 
intensive care and anesthesia. The 
intention is to understand the basic 
medical demands, and then discuss 
technical solutions and alternatives. A 
major element in the course is the self-
conducted field work, which the 
participants report and discuss among 
themselves.  

 

Kursinnehåll 
Övergripande föreläsningar, motsvarande ca 12 lektioner: Kliniska aspekter på 
intensivvård och anestesi, ventilationsteknik, infusionsteknik, hemodialys, 
patientövervakning och extrakorporeal cirkulation. Syllabus 
Projektuppgift: Inom respektive ämnesområde ska projektgrupperna 
undersöka och beskriva den teknik som kännetecknar de produkter som 
används idag. Vidare ska gruppen fördjupa sig i en utvald aktuell 
problemställning eller funktion i ämnesområdet med avseende på teknikval 
och konsekvenser av detta. Det är önskvärt att gruppen genom sin handledare 
eller andra kontaktpersoner kan bilda sig en egen uppfattning om problemen, 
exempelvis genom studiebesök. 

General lectures, corresponding to 12 
lessons: clinical aspects on intensive 
care and anesthesia, mechanical 
ventilation, parenteral infusion, 
hemodialysis, patient monitoring and 
extracorporeal circulation. 
Field work: In their subject area, the 
project group investigates and describes 
the technology that is used today. 
Further on, the group goes deeper in a 
chosen problem or function in the area, 
pertaining the technical solution and its 
consequences. It is suitable that the 
group, through their supervisor or other 
persons, can get personal experience of 
the problem, for instance from study 
trips. 

 

Förkunskaper 
7E1101 Medicinsk teknik, grundkurs 

Påbyggnad 
7E1112 Implantat och biomaterial, 4p, 
7E1113 Medicinsk mätteknik och signalbehandling, 4p,  
7E1114 Strålterapeutisk fysik och biologi, 4p,  
5A1414 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system, 5 p,  
7E1110 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter, 2p. 

Prerequisites 
7E1101 Medical engineering, basic 
course 

Follow up Kursfordringar 5A1414 Radiation Detectors and 
Medical Imaging Systems, 5 p,  
7E1112 Implants and biomaterials, 4p,  
7E1114 Radiation physics and biology, 
4p,  

Godkänt projektarbete - skriftlig och muntlig redovisning. Närvaro på 
föreläsningar. 

Kurslitteratur 
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Ingen litteratur förutom anteckningar från föreläsningar och 
projektpresentationer. För projektuppgifterna krävs egna litteratursökningar. 

7E1113 Medical instrumentation and 
signal processing, 4p,  
7E1110 Quality and regulatory aspects 
on medical devices, 2p.  

Anmälan Requirements 
Written and oral report of field work. 
Participation in lectures.  

Till kurs: Obligatorisk anmälan till studievägledningen samt obligatorisk 
närvaro på uppropet vid kursstart. Required Reading 

No literature except personal notes from 
lectures and project presentations. The 
field work requires personal literature 
investigations. 

Till tentamen: Hos vår kurssekreterare 08-585 837 50 

Övrigt 
Begränsat deltagarantal. Registration 

Exam: To our course secretary 08-585 
837 50 

Other 
The number of participants is limited.. 
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HL2005  Implantat och biomaterial  Implants and Biomaterials 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Håkan Elmqvist, 

hakan.elmqvist@labmed.ki.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

D Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
ME4 Föreläsningar    25 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
D4, E4, F4, M4, T4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.medtek.ki.se/ Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 7E1112 

Kortbeskrivning Abstract 
The importance of implants for health 
care is growing. In Sweden 60 000 
lenses, 7000 hipreplacements, 4000 
pacemakers and 2000 cardiac valves are 
implanted annually. Examples of 
successful Swedish enterprises in the 
area are Pacesetter, Nobelpharma and 
Pharmacia. The course encompasses 
technical and clinical aspects on 
implants with emphasis on biomaterials.  

Implantat spelar en allt större roll i sjukvården. I Sverige implanteras årligen 
ca 60 000 linser 7000 höftleder, 4000 pacemakers och 2000 hjärtklaffar. 
Exempel på framgångsrika svenska företag är Pacesetter, Nobelpharma och 
Pharmacia. Kursens behandlar tekniska och kliniska aspekter på implantat 
med tyngdpunkten på biomaterial. 
 

Mål 
Kursens målsättning är att ge studenterna en överblick över implantat, 
grundläggande kunskaper om biomaterial och de speciella tekniska och 
kliniska förutsättningar som gäller för implantat. 

Aim 
The objective of the course is to give the 
students an overview of implants, a 
basic knowledge of biomaterials and the 
special technical and clinical 
circumstances applicable to implants. 

 

Kursinnehåll 
Aktiva Implantat: Med aktiva implantat förstås sådana implantat som 
innehåller en energikälla och som implanteras i en människa för att 
diagnosticera eller behandla en sjukdom. Pacemakern är ett typiskt och det 
kanske vanligaste aktiva implantatet. Kursavsnittet behandlar: 
implantat/transplantat, hjärtats mekanik - en jämförelse med mekaniska 
pumpar, vänsterkammarstöd, konstgjorda hjärtan, hjärtats elektrofysiologi, 
implantabla stimulatorer och sensorer med tyngdpunkt på pacemaker.  

Syllabus 
Active Implants: Active implants are 
implants for the diagnosis or treatment 
of disease containing an energy source. 
The cardiac pacemaker is a typical and 
maybe the most common active implant. 
This part of the course discusses: 
implants/transplants, cardiomechanics – 
a comparison with mechanical pumps, 
left ventricular support, the artificial 
heart, cardiac electrophysiology, 
implantable stimulators and sensors with 
emphasis on pacemakers.  

Biomaterial: På de material som används för både aktiva och passiva 
implantat ställs mycket speciella krav. De måste inte bara i samverkan med 
kroppen leda till önskat resultat utan även motstå den fientliga kemiska miljön 
i kroppen. Kursavsnittet behandlar basal materialfysik och 
materialkarakteristika samt användningen av metaller, keramer, polymerer och 
kompositer i implantat. 

Biomaterials: The materials used for 
implants must fulfill very special 
criteria. They must in interaction with 
the living body lead to the desired result 
and at the same time resist the hostile 
chemical environment. This part of the 
course covers basal material physics, 
characteristics of materials and the use 
of metals, cerams, polymers and 
composites in implants. 

Passiva implantat: Ortopediska implantat tas som en utgångspunkt för en 
diskussion om de speciella kliniska och tekniska förutsättningar som gäller för 
passiva implantat. 
Studiebesök: Pacesetter AB. 
 

Förkunskaper Passive implants: Orthopaedic implants 
are taken as a starting point for a 
discussion of the special clinical and 
technical conditions applicable to 
passive implants. 

7E1101 Medicinsk teknik, grundkurs. 

Påbyggnad 
5A1414 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system, 5 p,  
7E1113 Medicinsk mätteknik och signalbehandling, 4p,  
7E1114 Strålterapeutisk fysik och biologi, 4p,  
7E1115 Teknik i intensivvård och anestesi, 4p,  
7E1110 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter, 2p, 

Field trip: Pacesetter AB. 

Prerequisites 
7E1101 Medical engineering, basic 
course. 

Follow up Kursfordringar 5A1414 Radiation Detectors and 
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Skriftlig tentamen Medical Imaging Systems, 5 p,  
7E1115 Engineering in intensive care 
and anesthesia, 4p,  
7E1114 Radiation physics and biology, 
4p,  
7E1113 Medical instrumentation and 
signal processing, 4p,  
7E1110 Quality and regulatory aspects 
on medical devices, 2p, 

Kurslitteratur 
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Buddy D. 
Ratner (Editor), Allan S. Hoffman (Editor), Fred Schoen, Fredenck J. Scheon 
(Editor). (ISBN: 0125824610, finns att köpa på institutionen vid kursstart) 
Föreläsningskompendier som delas ut i samband med föreläsningarna. 
 

Required Reading Anmälan Biomaterials Science: An Introduction 
to Materials in Medicine, Buddy D. 
Ratner (Editor), Allan S. Hoffman 
(Editor), Fred Schoen, Fredenck J. 
Scheon (Editor). (ISBN: 0125824610, 
available at course start) 

 
Till kurs: Obligatorisk anmälan via studievägledningen samt obligatorisk 
närvaro på upprop vid kursstart. 
Till tentamen: Kurssekreterare tel 08-585 837 50 

Material distributed during lectures. 
Övrigt Registration 
Begränsat deltagarantal. Course: To our course secretary, 08-585 

837 50, 
Exam: To our course secretary, 08-585 
837 50, 

Other 
The number of participants is limited. 
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HL2006  Medicinsk teknik, grundkurs  Medical Engineering, Basic 
Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4862 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
BD4, IT4, M4, P4, TBIMM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
E4, ME4 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
TLÄKM1 Rekommenderad för/Recommended for 
D4, F4, M4, T4, TAPHM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4862 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TMEEM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

  

  

 

Mål Aim 
The course gives an introduction to 
medical diagnostics and therapy as well 
as an understanding of how the 
physician works. The objective of the 
course is to give an introduction to 
medical terminology, physiological and 
medical principles and medical 
engineering methods for diagnosis and 
therapy. After the course, the students 
should be able to understand medical 
and medical engineering problems and 
communicate with physicians, medical 
engineers and representatives from 
research and development as well as 
industry. 

Efter genomgången kurs är målsättningen att studenten skall kunna: 
• definiera och använda grundläggande medicinsk terminologi 
• definiera och använda fysiologiska och medicinska grundbegrepp 
• redogöra för och förklara medicintekniska metoder för diagnostik och 

terapi 
• jämföra medicintekniska metoder med avseende på grundläggande 

fysikaliska principer och användningsområde 
• tillämpa den förvärvade medicintekniska kunskapen på medicinska 

frågeställningar 
 

Kursinnehåll 
De viktigaste begreppen och grunderna inom: medicinsk terminologi, 
medicinsk fysiologi, anatomi och histologi, sjukdomslära, diagnostik och 
terapi, sambanden med de tekniska metoder som används inom fysikalisk 
diagnostik, klinisk fysiologisk diagnostik, klinisk neurofysiologi, radiologisk 
diagnostik, internmedicin och terapi, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi 
och sjukhusfysik. 

Syllabus 
The most important concepts and 
fundamentals in: medical terminology, 
medical physiology, anatomy and 
histology, pathology, diagnosis and 
therapy. 
Medical and technical aspects on 
technical methods used in physical 
diagnosis, cardiopulmonary physiology, 
clinical neurophysiology, diagnostic 
radiology, internal medicine and 
treatment, surgery, intensive care, 
obstetrics, radiotherapy and medical 
engineering industry and market. 

 

Förkunskaper 
2 års högskolestudier inom naturvetenskapliga eller tekniska ämnen. 

Kursfordringar 
Tentamen bestående av tre delar – medicinsk terminologi, medicin, teknik. 
Tentamen godkänns om en viss totalsumma av poäng uppnåtts, samt om varje 
del på tentamen är godkänd 

Prerequisites 
KTH-students in their fourth year or 
other students with knowledge 
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equivalent to 120 credits in science. 
Kurslitteratur 

Requirements Jacobson, Bertil, Medicin och teknik, Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-630-33
eller 
Jacobson, Bertil, Medicine and Clinical Engineering, Prentice-Hall 

A written examination (TEN1; 7.5 cr.) 

Required Reading 
Jacobson, Bertil, Medicin och teknik, 
Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-630-33
or 
Jacobson, Bertil, Medicine and Clinical 
Engineering, Prentice-Hall 
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HL2007  Matematiska metoder för 3Dmikroskopi  Mathematical Methods of 3D 
Microscopy 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Flemingsberg ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Hans Hebert, hans.hebert@csb.ki.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-608 9219, 08-608 9185 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TMEEM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The main purpose is to introduce basic 
mathematical methods used in 
tomography, electron and light 
microscopy of other forms of 
biomedical imaging. 

The main purpose is to introduce basic mathematical methods used in 
tomography, electron and light microscopy of other forms of biomedical 
imaging. 
After completion of the course the student should: 

After completion of the course the 
student should: • Understand Fourier analysis in 2 and 3 dimensions 

• Understand the concepts and use of convolution and correlation in 2 
and 3 dimensions 

• Understand Fourier analysis 
in 2 and 3 dimensions 

• Understand the concepts and 
use of convolution and 
correlation in 2 and 3 
dimensions 

• Understand and be able to apply the convolution and the correlation 
theorem 

• Be able to build the Fourier transform of a composite function from 
the Fourier transforms of its component functions • Understand and be able to 

apply the convolution and the 
correlation theorem 

• Understand and be able to derive the central section theorem 
• Understand the concept of pointspread functions and transfer 

functions and their correction 
• Be able to build the Fourier 

transform of a composite 
function from the Fourier 
transforms of its component 
functions 

• Understand sampling theory and the methods of alignment in 2 and 3 
dimensions 

• Understand multivariate statistical methods as applied to images • Understand and be able to 
derive the central section 
theorem 

 

Kursinnehåll • Understand the concept of 
pointspread functions and 
transfer functions and their 
correction 

• Fourier analysis 
• Sampling theory 
• 3D-reconstruction • Understand sampling theory 

and the methods of alignment 
in 2 and 3 dimensions 

• Radon transform 
• Central section theorem 

• Understand multivariate 
statistical methods as applied 
to images 

• Image restoration 
• Transfer theory 
• Correlation Syllabus 
• Convolution • Fourier analysis 

• Sampling theory • Multivariate statistics 
• 3D-reconstruction  
• Radon transform 

Förkunskaper • Central section theorem 
• Image restoration Bachelor’s degree in Engineering physics, Electrical Engineering, Computer 

Science or equivalent. Basic knowledge of anatomy. • Transfer theory 
• Correlation 
• Convolution Kursfordringar 
• Multivariate statistics Passed written exam (TEN1; 6 cr.) grading A-F. 

Passed lab works (LAB1; 1.5 cr.) grading P/F. Prerequisites 
Bachelor’s degree in Engineering 
physics, Electrical Engineering, 
Computer Science or equivalent. Basic 
knowledge of anatomy. 

Kurslitteratur 
Bracewell, Ronald N., Fourier Analysis and Imaging, Academic/Plenum 
Publishers 2004, ISBN-10: 0306481871 
Koeck, Philip J. B., Introduction to Biophysical Electron Microscopy 
(compendium) 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 6 cr.) 
grading A-F. 

247 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 Passed lab works (LAB1; 1.5 cr.) 
grading P/F. 

Required Reading 
Bracewell, Ronald N., Fourier Analysis 
and Imaging, Academic/Plenum 
Publishers 2004, ISBN-10: 0306481871
Koeck, Philip J. B., Introduction to 
Biophysical Electron Microscopy 
(compendium) 
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HL2008  Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik  Simulation Methods in Medical 
Engineering 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Svein Kleiven, sveink@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-7906448 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMEEM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Theory and practical use of medical 
simulations is studied. A comprehensive 
introduction to the methods and theory 
of medical simulations is provided. The 
course is suited for biomedical 
engineering students, which have 
limited experience and want an 
introduction to the theoretical 
background for medical simulations. 

Theory and practical use of medical simulations is studied. A comprehensive 
introduction to the methods and theory of medical simulations is provided. 
The course is suited for biomedical engineering students, which have limited 
experience and want an introduction to the theoretical background for medical 
simulations. 
 

Kursinnehåll 
The laboratory exercises of the course are devoted to the presentation of 
medical simulation systems with working demonstrators. 

Syllabus 
The laboratory exercises of the course 
are devoted to the presentation of 
medical simulation systems with 
working demonstrators. 

Following this course you will gain knowledge and understanding of: 
• Mathematics and physics background of medical simulations and 

solution methods Following this course you will gain 
knowledge and understanding of: • Simulations for medical imaging applications • Mathematics and physics 

background of medical 
simulations and solution 
methods 

• Simulations for radiation therapy 
• Haptic simulations 
• Surgical simulations • Simulations for medical 

imaging applications • Molecular simulations 
• Cellular simulations • Simulations for radiation 

therapy • Tissue and organ biomechanics simulations using finite elements 
• Haptic simulations • Simulations for fluid and climate technology • Surgical simulations 

 • Molecular simulations 
• Cellular simulations Förkunskaper • Tissue and organ 

biomechanics simulations 
using finite elements 

Bachelor’s degree in Engineering Physics, Electrical Engineering, Computer 
Science or equivalent. 
Basic knowledge of anatomy. • Simulations for fluid and 

climate technology 
Kursfordringar Prerequisites 
Passed written exam (TEN1; 4,5 cr.), grading A-F. 
Passed lab work (LAB1; 1,5 cr.), grading P/F. 
Passed project work (PRO1; 1,5 cr.), grading P/F. 

Bachelor’s degree in Engineering 
Physics, Electrical Engineering, 
Computer Science or equivalent. 
Basic knowledge of anatomy. 

Kurslitteratur Requirements 
To be decided. Passed written exam (TEN1; 4,5 cr.), 

grading A-F. 
Passed lab work (LAB1; 1,5 cr.), 
grading P/F. 
Passed project work (PRO1; 1,5 cr.), 
grading P/F. 

 

Required Reading 
To be decided. 
 

 

249 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

HL2009  Medicinsk avbildning med joniserande 
strålning 

Ionising Radiation Imaging 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Flemingsberg ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Andras Kerek, kerek@kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-553 78 208, 704 55 9969 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TMEEM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.sth.kth.se/hl2009/ Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The two major medical imaging 
modalities, transmission and emission, 
are both based on ionising 
electromagnetic radiation as information 
carrier from the organ to be depicted to 
the imaging detector system. The course 
treats the theory of the physical 
processes and presents detectors and 
instruments and gives a perspective on 
the advances in this field. Consequences 
of ionising radiation on living tissues are 
presented. 

The two major medical imaging modalities, transmission and emission, are 
both based on ionising electromagnetic radiation as information carrier from 
the organ to be depicted to the imaging detector system. The course treats the 
theory of the physical processes and presents detectors and instruments and 
gives a perspective on the advances in this field. Consequences of ionising 
radiation on living tissues are presented. 
Transmission imaging where the anatomy of the organ is shown is the most 
widely used technique and is performed both in 2D (i.e. radiography, 
fluoroscopy) and in 3D mode (Computed Tomography). In emission imaging 
the physiology of the organ is studied in vivo with high sensitivity in systems 
that can produce images in 2D (Gamma Camera) or in 3D (SPECT and PET). 
All these imaging systems will be discussed thoroughly. The laboratory 
exercises of the course are devoted to the presentation of medical imaging 
systems with working demonstrators. 

Transmission imaging where the 
anatomy of the organ is shown is the 
most widely used technique and is 
performed both in 2D (i.e. radiography, 
fluoroscopy) and in 3D mode 
(Computed Tomography). In emission 
imaging the physiology of the organ is 
studied in vivo with high sensitivity in 
systems that can produce images in 2D 
(Gamma Camera) or in 3D (SPECT and 
PET). All these imaging systems will be 
discussed thoroughly. The laboratory 
exercises of the course are devoted to 
the presentation of medical imaging 
systems with working demonstrators. 

Following this course, you will gain knowledge and understanding: 
• About nuclear structure, natural and artificial radioactivity, and 

nuclear reactions 
• How ionising radiation like X-ray or radioactive substances for 

medical imaging are produced 
• How the ionising radiation interact with matter 
• How dose is measured and calculated 
• How detectors for ionising radiation are constructed and their signals 

are treated 
Following this course, you will gain 
knowledge and understanding: 

• About nuclear structure, 
natural and artificial 
radioactivity, and nuclear 
reactions 

• How imaging systems for ionising radiation are functioning, data 
collected, and images are reconstructed 

You will explicitly learn about the different imaging systems, their function 
and application. These systems are: • How ionising radiation like 

X-ray or radioactive 
substances for medical 
imaging are produced 

• 2D X-ray radiography with different imaging techniques 
• Fluoroscopy and image intensifiers 

• How the ionising radiation 
interact with matter 

• 3D Computer Tomography 
• Gamma Camera and scintigraphy • How dose is measured and 

calculated • Single Photon Computed Tomography 
• Positron Emission Tomography • How detectors for ionising 

radiation are constructed and 
their signals are treated 

You will also get an insight to the development of new detection and imaging 
techniques and organ dedicated imaging systems. • How imaging systems for 

ionising radiation are 
functioning, data collected, 
and images are reconstructed 

 

Förkunskaper 
Bachelor’s degree in Engineering Physics, Electrical Engineering, Computer 
Science or equivalent. Basic knowledge of anatomy. 

You will explicitly learn about the 
different imaging systems, their function 
and application. These systems are: 

Kursfordringar • 2D X-ray radiography with 
different imaging techniques Passed written exam (TEN1; 3 cr.) grading A-F. 

Passed lab work (LAB1; 1.5 cr.) grading P/F. 
Passed project (PRO1; 1.5 cr.) grading P/F. 

• Fluoroscopy and image 
intensifiers 

• 3D Computer Tomography 
• Gamma Camera and Kurslitteratur 
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To be decided. scintigraphy 
• Single Photon Computed 

Tomography 
 

• Positron Emission 
Tomography 

You will also get an insight to the 
development of new detection and 
imaging techniques and organ dedicated 
imaging systems. 

Prerequisites 
Bachelor’s degree in Engineering 
Physics, Electrical Engineering, 
Computer Science or equivalent. Basic 
knowledge of anatomy. 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 3 cr.) 
grading A-F. 
Passed lab work (LAB1; 1.5 cr.) grading 
P/F. 
Passed project (PRO1; 1.5 cr.) grading 
P/F. 

Required Reading 
To be decided. 
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HL2010  Ultraljud  Ultrasound 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Flemingsberg ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Lars-Åke Brodin, lars-

ake,brodin@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4869 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMEEM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The course will give knowledge about 
ultrasound as a medical diagnostic 
modality and also future therapeutic 
possibilities with ultrasound. Basic 
physics about ultrasound transmission 
and reflection will be described. The 
gain and filtering theories for the 
equipment. Calibration routines and 
errors in the ultrasound equipments. 
Ultrasound interaction with tissue and 
contrast substances. Quantitative 
imaging, including Doppler, speckle 
scattering and measurements on the 
returning radio frequency signal. Basic 
anatomical and functional findings with 
ultrasound, including velocity and 
pressure calculations from ultrasound 
images. Storage and communication of 
the images. Parametric imaging. How 
does ultrasound give diagnostic 
information in comparison with other 
imaging modalities? 

The course will give knowledge about ultrasound as a medical diagnostic 
modality and also future therapeutic possibilities with ultrasound. Basic 
physics about ultrasound transmission and reflection will be described. The 
gain and filtering theories for the equipment. Calibration routines and errors in 
the ultrasound equipments. Ultrasound interaction with tissue and contrast 
substances. Quantitative imaging, including Doppler, speckle scattering and 
measurements on the returning radio frequency signal. Basic anatomical and 
functional findings with ultrasound, including velocity and pressure 
calculations from ultrasound images. Storage and communication of the 
images. Parametric imaging. How does ultrasound give diagnostic information 
in comparison with other imaging modalities? 
Following this course, you will gain knowledge and understanding: 

• About the construction of an ultrasound equipment 
• Regulations concerning ultrasound 
• How the equipment is tested and common errors 
• How the equipment is used in a clinical panorama, including image 

and data storage 
• 3D and 4D image reconstruction Following this course, you will gain 

knowledge and understanding: • On line and off line image reconstruction 
• About the construction of an 

ultrasound equipment • Different ways to present quantitative information 
• How equipments are used in radiological, cardiological, vascular, and 

gynaecological departments 
• Regulations concerning 

ultrasound 
• How the equipment is tested 

and common errors • How cardiological information is calculated from the images 
• How to make a specification for purchase of a system • How the equipment is used 

in a clinical panorama, 
including image and data 
storage 

You will explicitly learn about the different diagnostic procedures, their 
clinical application and how they are performed. 

• Diagnostic procedures for detection of myocardial ischemia, like 
stress testing and use of perfusion markers 

• 3D and 4D image 
reconstruction 

• Quantification of different valvular diseases • On line and off line image 
reconstruction • Quantification of vascular diseases 

• Different ways to present 
quantitative information • Skeletal muscle disturbances 

• Measurement of distances, areas, and volumes in the body • How equipments are used in 
radiological, cardiological, 
vascular, and gynaecological 
departments 

• Quantification of tissue deformation 
• Automatic or semiautomatic image processing procedures for 

ultrasound images • How cardiological 
information is calculated 
from the images 

• Difficult to image views with invasive transducers 
• Standard imaging routines. What to look for and what calculations 

should be performed. • How to make a specification 
for purchase of a system 

You will also get an insight to the development of new diagnostic ultrasound 
based imaging procedures. 

You will explicitly learn about the 
different diagnostic procedures, their 
clinical application and how they are 
performed. 

 

Förkunskaper • Diagnostic procedures for 
detection of myocardial 
ischemia, like stress testing 

Bachelor’s degree in Engineering Physics, Electrical Engineering, Computer 
Science or equivalent. Basic knowledge of anatomy. 

252 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

and use of perfusion markers 
Kursfordringar • Quantification of different 

valvular diseases Passed written exam (TEN1; 4.5 cr.) grading A-F. 
Passed lab work (LAB1; 1.5 cr.) grading P/F. • Quantification of vascular 

diseases 
Kurslitteratur • Skeletal muscle disturbances 

• Measurement of distances, 
areas, and volumes in the 
body 

To be decided. 
 

• Quantification of tissue 
deformation 

• Automatic or semiautomatic 
image processing procedures 
for ultrasound images 

• Difficult to image views with 
invasive transducers 

• Standard imaging routines. 
What to look for and what 
calculations should be 
performed. 

You will also get an insight to the 
development of new diagnostic 
ultrasound based imaging procedures. 

Prerequisites 
Bachelor’s degree in Engineering 
Physics, Electrical Engineering, 
Computer Science or equivalent. Basic 
knowledge of anatomy. 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 4.5 cr.) 
grading A-F. 
Passed lab work (LAB1; 1.5 cr.) grading 
P/F. 

Required Reading 
To be decided. 
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HL2011  Magnetresonansavbildning  Magnetic Resonance Imaging 
 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 Flemingsberg ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Peter J. Nillius, 

nillius@mi.physics.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-553 78 181 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMEEM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
To provide the students with a thorough 
understanding of the underlying physics 
of Magnetic Resonance Imaging. 
Topics include nuclear magnetic 
resonance, image formation, sources of 
contrast, sources of noise and artefacts, 
instrumentation and safety aspects. 

To provide the students with a thorough understanding of the underlying 
physics of Magnetic Resonance Imaging. 
Topics include nuclear magnetic resonance, image formation, sources of 
contrast, sources of noise and artefacts, instrumentation and safety aspects. 
 

Förkunskaper Prerequisites 
Bachelor’s degree in Engineering Physics, Electrical Engineering, Computer 
Science or equivalent. Basic knowledge of anatomy. 

Bachelor’s degree in Engineering 
Physics, Electrical Engineering, 
Computer Science or equivalent. Basic 
knowledge of anatomy. Kursfordringar 

Passed written exam (TEN1; 3 cr.) grading A-F. 
Passed lab/home work (ANN1; 1.5 cr.) grading P/F. 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 3 cr.) 
grading A-F. 
Passed lab/home work (ANN1; 1.5 cr.) 
grading P/F. 

Kurslitteratur 
To be decided. 
 Required Reading 

To be decided. 
 

 

254 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HL2012  Medicinsk bildrekonstruktion i 3D  3D Image Reconstruction in 
Medicine 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Flemingsberg ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Hamed Muhammed, 

hamed.muhammed@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel.  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMEEM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Three dimensional (3D) imaging plays a 
central role in medical imaging. 3D 
images are used for both diagnosis and 
treatment. For several imaging 
modalities, data are acquired digitally as 
one or 2D projections of the object. In 
order to obtain a 3D image from these 
projections, a reconstruction operation 
must be implemented, this course deals 
with basic methods for digital image 
processing and commonly used methods 
for 3D reconstructions. The course is 
organized as a project course that 
provides practical knowledge about 3D 
image reconstruction in medicine. It also 
provides experience in problem solving 
as well as presenting research result both 
orally and in writing. 

Three dimensional (3D) imaging plays a central role in medical imaging. 3D 
images are used for both diagnosis and treatment. For several imaging 
modalities, data are acquired digitally as one or 2D projections of the object. 
In order to obtain a 3D image from these projections, a reconstruction 
operation must be implemented, this course deals with basic methods for 
digital image processing and commonly used methods for 3D reconstructions. 
The course is organized as a project course that provides practical knowledge 
about 3D image reconstruction in medicine. It also provides experience in 
problem solving as well as presenting research result both orally and in 
writing. 
Upon completion of this course the participant should understand: 

• Digital image registration and factors affecting image quality 
• Image filtering in space and frequency domains 
• Image restoration 

Upon completion of this course the 
participant should understand: 

• 3D image reconstruction 
 

• Digital image registration 
and factors affecting image 
quality 

Kursinnehåll 
The course includes the following elements: • Image filtering in space and 

frequency domains • An introduction to digital image processing, including digital image 
filtering both in room and frequency domains, Fourier Transform, 
Radon Transform, image restoration and registration 

• Image restoration 
• 3D image reconstruction 

• The presentation of Gauss and Poisson noise, the sonogram, Fourier 
slice theorem 

Syllabus 
The course includes the following 
elements: • Different image reconstruction techniques such as the filtered back 

projection technique, iterative methods, algebraic methods, 
Maximum Likelihood, ordered subsets as well as a Maximum a 
Posteriori 

• An introduction to digital 
image processing, including 
digital image filtering both in 
room and frequency 
domains, Fourier Transform, 
Radon Transform, image 
restoration and registration 

In parallel, students will work in small groups with a project aimed as solving 
a 3D image reconstruction problem and implementing the solution in Matlab 
code, in addition to writing a report, publishing it on the World Wide Web and 
presenting it orally for other students and researchers. 

• The presentation of Gauss 
and Poisson noise, the 
sonogram, Fourier slice 
theorem 

The course also includes a seminar work where each (small) group of students 
reads research articles on a topic in the area of Medical Image Reconstruction, 
and discusses it orally in a seminar. 

• Different image 
reconstruction techniques 
such as the filtered back 
projection technique, 
iterative methods, algebraic 
methods, Maximum 
Likelihood, ordered subsets 
as well as a Maximum a 
Posteriori 

 

Förkunskaper 
Bachelor’s degree in Engineering Physics, Electrical Engineering, Computer 
Science or equivalent. Basic knowledge of anatomy. 

Kursfordringar 
In parallel, students will work in small 
groups with a project aimed as solving a 
3D image reconstruction problem and 
implementing the solution in Matlab 
code, in addition to writing a report, 

Passed seminar work (ANN1; 1.5 cr.) grading P/F. 
Passed project work (PRO1; 4.5 cr.) grading A-F. 

Kurslitteratur 
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The course literature consists of current research articles that will be given out 
when the course starts, in addition to the book: 
Gonzalez, Woods & Eddins, Digital Image Processing Using Matlab, Prentice 
Hall 2004, ISBN 0130085197 

publishing it on the World Wide Web 
and presenting it orally for other 
students and researchers. 
The course also includes a seminar work 
where each (small) group of students 
reads research articles on a topic in the 
area of Medical Image Reconstruction, 
and discusses it orally in a seminar. 

 

Prerequisites 
Bachelor’s degree in Engineering 
Physics, Electrical Engineering, 
Computer Science or equivalent. Basic 
knowledge of anatomy. 

Requirements 
Passed seminar work (ANN1; 1.5 cr.) 
grading P/F. 
Passed project work (PRO1; 4.5 cr.) 
grading A-F. 

Required Reading 
The course literature consists of current 
research articles that will be given out 
when the course starts, in addition to the 
book: 
Gonzalez, Woods & Eddins, Digital 
Image Processing Using Matlab, 
Prentice Hall 2004, ISBN 0130085197 
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HL2020  Vävnadsfysiologi och farmakologi  Tissue Physiology & 
Pharmacology 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
D  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The course deals with tissue physiology 
and pathology as well as the influence of 
biomaterials (biocompatibility) and the 
effects of different pharmacological 
agents. 

The course deals with tissue physiology and pathology as well as the influence 
of biomaterials (biocompatibility) and the effects of different pharmacological 
agents. 
The student should after completed course be able to: 

The student should after completed 
course be able to: • Understand the basic physiological and structural properties of 

human tissues  • Understand the basic 
physiological and structural 
properties of human tissues  

• Understand basic elements of tissue homeostasis 
• Get an insight into tissue adaptation mechanisms 

• Understand basic elements of 
tissue homeostasis • Understand the basics of regulation of gene expression 

• Get an insight into the structure and function of the genome, 
transcriptome, proteome and physiome 

• Get an insight into tissue 
adaptation mechanisms 

• Understand the basics of 
regulation of gene expression 

• Understand the basics of inflammation and immunology 
• Understand blood coagulation and anti-clotting mechanisms • Get an insight into the 

structure and function of the 
genome, transcriptome, 
proteome and physiome 

• Have an insight in tissue reactions to foreign materials and injury 
• Understand wound healing and tissue repair 
• Get an insight into tissue engineering techniques • Understand the basics of 

inflammation and 
immunology 

• Understand the basics of cell- and gene transfer/therapy 
• Get an overview of how medical device electrical stimulators affect 

different tissues • Understand blood 
coagulation and anti-clotting 
mechanisms • Know about the basic methods to assess cell and tissue function 

(metabolism, signaling, electrophysiology, contractility/force) • Have an insight in tissue 
reactions to foreign materials 
and injury 

• Understand the physiological and disease related relevance and 
limitations of various biomarkers • Understand wound healing 

and tissue repair • Understand the principles of anatomic positioning of different 
medical devices • Get an insight into tissue 

engineering techniques  
• Understand the basics of cell- 

and gene transfer/therapy Kursinnehåll 
• Get an overview of how 

medical device electrical 
stimulators affect different 
tissues 

Tissue and cell biology, histology, extracellular matrix, intercellular 
communication/growth factors, tissue metabolism, cell signalling, biomarkers, 
electrophysiology, immunology, microbiology, biocompatibility. 
Seminars with industry researchers. • Know about the basic 

methods to assess cell and 
tissue function (metabolism, 
signaling, electrophysiology, 
contractility/force) 

 

Förkunskaper 
Basic knowledge of anatomy, e.g. from the courses HL2006 Medical 
Engineering, Basic Course and/or HL1010 Systems Biology. • Understand the physiological 

and disease related relevance 
and limitations of various 
biomarkers Kursfordringar 

Examination (10 ECTS): Grade A-F 
Home assignments, Labs and Project reports (5 ECTS), grade P/F 

• Understand the principles of 
anatomic positioning of 
different medical devices 

Kurslitteratur 
Syllabus Biomaterials Science and Biocompatibility, Frederick H. Silver, David L. 

Christiansen, Springer Verlag, 331 pp, 2005. Tissue and cell biology, histology, 
extracellular matrix, intercellular 
communication/growth factors, tissue  
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metabolism, cell signalling, biomarkers, 
electrophysiology, immunology, 
microbiology, biocompatibility. 
Seminars with industry researchers. 

Prerequisites 
Basic knowledge of anatomy, e.g. from 
the courses HL2006 Medical 
Engineering, Basic Course and/or 
HL1010 Systems Biology. 

Requirements 
Examination (10 ECTS): Grade A-F 
Home assignments, Labs and Project 
reports (5 ECTS), grade P/F 

Required Reading 
Biomaterials Science and 
Biocompatibility, Frederick H. Silver, 
David L. Christiansen, Springer Verlag, 
331 pp, 2005. 
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HM1000  Material och produktion 1  Engineering Materials and 
Production 1 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Anna Hultqvist, aht@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9445 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIMAS1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2403 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att 
studenten skall ha grundläggande 
kännedom om de konstruktionsmaterial 
och produktionsmetoder som är aktuella 
i dagens tillverkningsindustri. 

Kursens övergripande mål är att studenten skall ha grundläggande kännedom 
om de konstruktionsmaterial och produktionsmetoder som är aktuella i dagens 
tillverkningsindustri. 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

Efter avslutad kurs skall studenten 
kunna: • Beskriva egenskaper och användningsområden för de vanligaste 

konstruktionsmaterialen • Beskriva egenskaper och 
användningsområden för de 
vanligaste 
konstruktionsmaterialen 

• Förklara sambanden mellan egenskaper och användningsområden för 
de vanligaste konstruktionsmaterialen 

• Beskriva vanligt förekommande tillverkningsmetoder • Förklara sambanden mellan 
egenskaper och 
användningsområden för de 
vanligaste 
konstruktionsmaterialen 

• Förklara i vilka sammanhang dessa tillverkningsmetoder används och 
vilka möjligheter och begränsningar de har 

• Med utgångspunkt från en problemställning föreslå material och 
tillverkningsmetoder för en produkt och då även ta hänsyn till 
ekonomiska och miljömässiga aspekter 

• Beskriva vanligt 
förekommande 
tillverkningsmetoder  

• Förklara i vilka sammanhang 
dessa tillverkningsmetoder 
används och vilka 
möjligheter och 
begränsningar de har 

Kursinnehåll 
• Översikt över konstruktionsmaterial och tillverkningsmetoder. 
• Materialegenskaper. 
• Ståltyper, aluminium och dess legeringar samt plasttyper. • Med utgångspunkt från en 

problemställning föreslå 
material och 
tillverkningsmetoder för en 
produkt och då även ta 
hänsyn till ekonomiska och 
miljömässiga aspekter 

• Formningsmetoder, t.ex. gjutning och smidning. 
• Avverkande tillverkningsmetoder, t.ex. svarvning, fräsning och 

slipning. 
• Samband mellan materialval och tillverkningsmetoder. 

 
Syllabus Förkunskaper • Survey of engineering 

materials and manufacturing 
methods 

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning 

Kursfordringar • Properties of materials 
Godkänd tentamen (TEN1; 6 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer och övningar (LAB1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 

• Steel, aluminum and its 
alloys and plastics 

• Forming methods, i.e. casting 
and forging Kurslitteratur 

Ullman: Materiallära, Liber 2003, ISBN 91-47-05178-7 
Jarfors m fl: Tillverkningsteknologi, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01408-2 
Ev ändringar meddelas senast ca 1 månad innan kursstart 

• Machining, i.e. turning and 
grinding 

• Selection of materials and 
manufacturing methods 

 
Prerequisites 

Anmälan Knowledge and skills corresponding to 
the requirements for the acceptance to 
the engineering education.  

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner Requirements 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner Passed exam (TEN1; 6 cr.) mark A-F 

Passed lab works and exercises (LAB1; 
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1,5 cr.) mark P/F 

Required Reading 
Ullman: Materiallära, Liber 2003, ISBN 
91-47-05178-7 
Jarfors et al: Tillverkningsteknologi, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-01408-2 
Any changes will be announced one 
month before the course starts 

Registration 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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HM1001  Hållfasthetslära med statik  Strength of Materials with Statics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Håkan Paulson, 

hakan.paulson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
 Tel. 08-790 9446 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2401 

Mål Aim 
Efter avslutad kurs skall teknologen 
kunna: Efter avslutad kurs skall teknologen kunna: 

• Grundläggande lagar i statik inom den klassiska mekaniken • Grundläggande lagar i statik 
inom den klassiska 
mekaniken 

• Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära 
• Bedöma var kritiska deformationer uppstår i en konstruktion 

• Grundläggande kunskaper i 
hållfasthetslära • Välja material och säkerhetsfaktor 

• Lösa konkreta problem inklusive behandling av dessa • Bedöma var kritiska 
deformationer uppstår i en 
konstruktion 

• Använda grundläggande färdigheter i att bedöma resultat 
 

• Välja material och 
säkerhetsfaktor Kursinnehåll 

• Lösa konkreta problem 
inklusive behandling av 
dessa 

• Storheter, enheter och dimensioner. 
• Kraft- och momentsystem.  
• Jämvikt för partiklar samt stela kroppar. • Använda grundläggande 

färdigheter i att bedöma 
resultat • Utbredda krafter 

• Snittmetoder. 
Registration • Enkla maskiner. Exam: According to the general rules for 
the department. • Normalspänning - deformation. 

• Skjuvspänning - deformation. 
• Materialsamband. 
• Hookes lag. 
• Elastisk vridning av stång med cirkulärsymmetriskt tvärsnitt. 
• Balkteori, snittstorheter, plana ytors geometri, randvillkor, 

elementarfall. 
 

Förkunskaper 
Matematik motsvarande Matematik 1 kurs HN1901 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp) 
Godkända laborationer och övningar (LAB1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HM1002  Datorbaserade designverktyg  Computerized Tools in Design 
Process 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jörgen Pettersson, jjp@syd.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-7904886 Kursnivå/Level 
A-F Södertälje Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Ola Narbrink, onk@sth.kth.se ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS1 Tel. 08-790 9443 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  2 
  Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2402 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att ge 
studenten en grundläggande 
introduktion i användandet av 
datorverktyg inom design och 
produktframtagning samt matematik. 

Kursens övergripande mål är att ge studenten en grundläggande introduktion i 
användandet av datorverktyg inom design och produktframtagning samt 
matematik. 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

Efter avslutad kurs skall studenten 
kunna: • Använda ett 3D-CAD system för att bygga och modifiera enklare 

digitala solidmodeller, företrädesvis prismatiska och 
rotationssymmetriska geometrier 

• Använda ett 3D-CAD system 
för att bygga och modifiera 
enklare digitala 
solidmodeller, företrädesvis 
prismatiska och 
rotationssymmetriska 
geometrier 

• Utifrån solidmodeller bygga och modifiera digitala monteringar 
(assemblies) 

• Skapa ritningar utifrån solidmodeller och monteringar 
• Läsa och tolka enklare tvådimensionella ritningar 

• Utifrån solidmodeller bygga 
och modifiera digitala 
monteringar (assemblies) 

• Använda ett numeriskt matematikverktyg (MatLab) för att kunna: 
- göra beräkningar med skalärer, matriser samt rad- och 
kolumnvektorer 
- lösa linjära ekvationssystem 
- grafiskt redovisa resultat av beräkningar eller simuleringar i 2D 
- beräkna integraler av en variabel 
- anropa och skriva funktioner i MatLab 

• Skapa ritningar utifrån 
solidmodeller och 
monteringar 

• Läsa och tolka enklare 
tvådimensionella ritningar 

• Använda ett numeriskt 
matematikverktyg (MatLab) 
för att kunna: 
- göra beräkningar med 
skalärer, matriser samt rad- 
och kolumnvektorer 
- lösa linjära ekvationssystem
- grafiskt redovisa resultat av 
beräkningar eller 
simuleringar i 2D 
- beräkna integraler av en 
variabel 
- anropa och skriva 
funktioner i MatLab 

 

Kursinnehåll 
• Solidmodellering i 3D-CAD program 
• 3D-CAD montering 
• Ritningsframställning 
• Ritteknik 
• Introduktion till MatLab 
• Beräkningar och ekvationslösning med skalärer, matriser samt rad- 

och kolumnvektorer 
• Färdiga och egendefinierade funktioner av en eller flera variabler  
• Grafer i 2D 
• Numerisk integration av en variabel 

 

Förkunskaper 
Kunskaper i matematik motsvarande behörighetskraven för 
högskoleingenjörsutbildning samt datordelen av kursen HN1900/6S2900 
Informationsteknik och ingenjörsmetodik. 

Kursfordringar 
Godkända datorövningar(ÖVN1; 2,5 hp) 
Godkända CAD-övningar (CAD1; 5 hp) 

Kurslitteratur 
I föregående kursomgång användes: 
Chapman, S. J., Att konstruera med ProEngineer Wildfire 3, Studentlitteratur, 
ISBN 91-44-01727-8 
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Thomson, MATLAB Programming for Engineers, 3rd Ed., 2004, ISBN 
0534424171 
Egenproducerad kursbunt 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
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HM1003  Material och produktion 2  Engineering Materials and 
Production 2 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Anna Hultqvist, aht@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9445 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Anna Hultqvist, aht@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9445 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIMAS1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Tidigare kursnummer: 6S2400 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att 
studenten skall ha kännedom om 
ytterligare konstruktionsmaterial och 
produktionsmetoder (jämfört med 
kursen HM1000 Material och 
produktion 1) samt ha kännedom om 
utrustning och planering i dagens 
tillverkningsindustri. Inom projektet 
skall studenten få fortsatt träning i att 
arbeta enligt ingenjörsmässiga metoder 
med projektplanering och 
problemlösning i grupp. 

Kursens övergripande mål är att studenten skall ha kännedom om ytterligare 
konstruktionsmaterial och produktionsmetoder (jämfört med kursen HM1000 
Material och produktion 1) samt ha kännedom om utrustning och planering i 
dagens tillverkningsindustri. Inom projektet skall studenten få fortsatt träning i 
att arbeta enligt ingenjörsmässiga metoder med projektplanering och 
problemlösning i grupp. 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

• Arbeta enligt ingenjörsmässiga arbetsmetoder med projektplanering 
(tidplaner, ev budget mm) 

• Beskriva egenskaper och användningsområden för olika 
konstruktionsmaterial och förklara sambanden mellan dessa 

Efter avslutad kurs skall studenten 
kunna: 

• Arbeta enligt 
ingenjörsmässiga 
arbetsmetoder med 
projektplanering (tidplaner, 
ev budget mm) 

• Beskriva produktionsmetoder och förklara dess möjligheter och 
begränsningar 

• Dra slutsatser om hur och av vilka material befintliga produkter är 
tillverkade samt förklara hur miljö- och ekonomiska aspekter 
påverkat detta • Beskriva egenskaper och 

användningsområden för 
olika konstruktionsmaterial 
och förklara sambanden 
mellan dessa 

• Föreslå förbättringar när det gäller befintliga produkter med avseende 
på materialval och val av tillverkningsmetoder 

 
• Beskriva produktionsmetoder 

och förklara dess möjligheter 
och begränsningar 

Kursinnehåll 
• Gjutjärn, legeringar baserade på Ti, Mg, Cu mm, kompositmaterial, 

pulvermetallurgiska material, keramer. Korrosion. • Dra slutsatser om hur och av 
vilka material befintliga 
produkter är tillverkade samt 
förklara hur miljö- och 
ekonomiska aspekter 
påverkat detta 

• Okonventionella bearbetningsmetoder t ex gnist- och 
laserbearbetning mm 

• Verkstadslayout, maskin- och robottyper, CNC-styrning mm 
• Studenterna skall i projektform analysera 

produktframtagningsprocessen för en tänkt eller befintlig produkt. 
Vid arbetet skall hänsyn tas till design-, konstruktions-, produktions-, 
ekonomi- och miljöaspekter. 

• Föreslå förbättringar när det 
gäller befintliga produkter 
med avseende på materialval 
och val av 
tillverkningsmetoder 

  

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande kurserna Informationsteknik och ingenjörsmetodik 
samt Material och produktion 1. 

264 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala A-F 
godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp), betygsskala P/F 

Kurslitteratur 
Ullman: Materiallära, Liber 2003, ISBN 91-47-05178-7 
Jarfors m fl: Tillverkningsteknologi, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01408-2 
Eventuella ändringar meddelas senast ca 1 månad före kursstart. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
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HM1004  Hållfasthetslära, fortsättningskurs  Solid Mechanics, Intermediate 
Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Södertälje  7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9431 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S2404 

Mål Aim 
To acquire knowledge about the basic 
principles and terminology of solid 
mechanics, mechanical behavior of 
engineering materials, methods to solve 
important types of solid mechanics 
problems, and ability to apply this 
knowledge for solution of simple 
problems of practical importance. 

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna 
• beräkna spännings- och deformationstillstånd i sammansatta 

strukturer (fackverk och enkla ramverk) utgående från modeller för 
slanka strukturer; stänger, balkar, nitar och cirkulära axlar. 

• beräkna spännings- och deformationstillstånd i axialsymmetriska 
strukturer (axlar, rör, tryckkärl). 

• dimensionera ovanstående typer av strukturer (välja material och 
geometri) med hjälp av kunskap om belastningen och materialets 
mekaniska egenskaper. Dimensioneringen kan vara med avseende på 
deformation, plasticering, brottstyrka, knäckning, livslängd (vid fall 
med upprepad belastning). 

Syllabus 
• Three-dimensional stress and 

deformation analysis 
• Generalized Hooke’s law 
• Statistically indeterminate 

problems: Structure and 
bending of beams • definiera randvillkor för en FE-analys. 

• avgöra de använda modellernas tillämpbarhet, och ha en uppfattning 
om storleksordningen på gjorda approximationer. 

• Fatigue, introduction to 
fracture mechanics 

• The Finite Element Method • använda kunskaperna i hållfasthetslära i sin roll som konstruktör. 
• Definition of boundary 

values • inse var spänningskoncentrationer uppträder och avgöra när en 
brottmekanisk analys är nödvändig. 

Prerequisites • vara delaktig i hållfasthetsteknisk analys. HM1001/6S2401 Strength of Materials 
with Statistics and HN1901/6S2901 
Mathematics I or similar skills. 

 

Kursinnehåll 
Requirements • Flerdimensionell spännings- och deformationsanalys, 

effektivspänning 
Written exam (TEN1; 6 cr.). 
Passed assignments (ÖVN1; 1,5 cr.). 

• Hooke’s generaliserade lag 
• Statiskt obestämda system, fackverk 
• Utmattning, introduktion till brottmekanik 
• Finita elementmetoder 
• Formulering av randvärden 

 

Förkunskaper 
Motsvarande HM1001/6S2401 Hållfasthetslära med statik och 
HN1901/6S2901 Matematik I 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp). 
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp) 

Kurslitteratur 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
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HM1005  Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring  Quality Assurance 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2407 

Mål Aim 
Efter kursen skall deltagarna 
självständigt: Efter kursen skall deltagarna självständigt: 

• Kunna korrekt utforma en affärsstrategi som underlag för ett 
ledningssystem 

• Kunna korrekt utforma en 
affärsstrategi som underlag 
för ett ledningssystem • Kunna bygga upp ett ledningssystem enligt ISO 9001 och anpassa det 

efter principerna för totalkvalitet • Kunna bygga upp ett 
ledningssystem enligt ISO 
9001 och anpassa det efter 
principerna för totalkvalitet 

• Kunna formulera instruktioner och rutiner i enlighet med 
kvalitetsnormerna 

• Kunna formulera 
instruktioner och rutiner i 
enlighet med 
kvalitetsnormerna 

• Kunna utvärdera ett kvalitetssäkringssystem med totalkvalitet 
 

Kursinnehåll 
• Kunna utvärdera ett 

kvalitetssäkringssystem med 
totalkvalitet 

Kursen omfattar den vanligaste kvalitetsstandarden ISO 9001/2000 samt en 
grundläggande presentation av vad totalkvalitet innebär för effektivisering i en 
verksamhet. En noggrann genomgång av vad som kännetecknar en 
affärsstrategi utgör grunden för det ledningssystem som sedan diskuteras 
under kursen. 

Registration 
Exam: According to the rules of the 
department. 

 

Förkunskaper 
Inga speciella förkunskaper inom området krävs, endast allmän behörighet att 
läsa på svenska universitet. 

Kursfordringar 
Övningsuppgifter med seminarieredovisning (ÖVN1; 4,5 hp) 
Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Langhé, Roland: ISO 9001/2000 – ett kompendium i kvalitetssäkring, 2004 
Soin, Sarv Sing: Total Quality Essentials, McGraw Hill 1999 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HM1006  El och styrteknik  Electrical and Control Engineering
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Torbjörn Eriksson, ter@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9595 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Torbjörn Eriksson, ter@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9595 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIMAS2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Tidigare kursnummer: 6S2408 

Mål Aim 
Det övergripande syftet med kursen är 
att ge en allmänbildning i el- och 
styrteknik. Detta för att kunna se 
möjligheter inom produktframtagning 
och automation inom produktionsteknik. 
Vidare ska bättre förutsättningar för 
teknisk kommunikation mellan 
maskiningenjörer och elektroingenjörer 
skapas. Detta innebär att studenterna får 
bättre förmåga att se helheten i 
sammansatta produkter eller projekt. 

Det övergripande syftet med kursen är att ge en allmänbildning i el- och 
styrteknik. Detta för att kunna se möjligheter inom produktframtagning och 
automation inom produktionsteknik. Vidare ska bättre förutsättningar för 
teknisk kommunikation mellan maskiningenjörer och elektroingenjörer 
skapas. Detta innebär att studenterna får bättre förmåga att se helheten i 
sammansatta produkter eller projekt. 
Efter genomförd kurs ska studenten inom ellära kunna: 

• Beräkna spänning, ström, resistans och effekt i likströmskretsar med 
flera maskor och flera spänningskällor Efter genomförd kurs ska studenten 

inom ellära kunna: • Mäta spänning, ström och resistans med multimeter i både lik- och 
växelströmskretsar • Beräkna spänning, ström, 

resistans och effekt i 
likströmskretsar med flera 
maskor och flera 
spänningskällor 

• Mäta lik- och växelspänning på två kanaler samtidigt med 
oscilloscope 

• Laborativt visa fasvinkel mellan spänning och ström i 
växelströmskretsar • Mäta spänning, ström och 

resistans med multimeter i 
både lik- och 
växelströmskretsar 

• Förklara hur el är farligt för person och egendom 
• Förklara hur skyddsjordning och jordfelsbrytare fungerar schematiskt 
• Redogöra för hur lik- och växelströmsmotorer varvtalsregleras och 

skillnader i underhåll dem emellan 
• Mäta lik- och växelspänning 

på två kanaler samtidigt med 
oscilloscope • Redogöra för hur kondensatorer och spolar påverkar växelström • Laborativt visa fasvinkel 
mellan spänning och ström i 
växelströmskretsar 

Efter genomförd kurs ska studenten inom styrteknik kunna: 
• Beräkna och laborativt visa minst två förstärkarkopplingar med 

operationsförstärkare • Förklara hur el är farligt för 
person och egendom 

• Beräkna, verifiera och visa logikkopplingar med AND, OR, NOT, 
NAND och NOR 

• Förklara hur skyddsjordning 
och jordfelsbrytare fungerar 
schematiskt • Förklara den schematiska funktionen hos de vanligaste vipporna 

• Redogöra för hur lik- och 
växelströmsmotorer 
varvtalsregleras och 
skillnader i underhåll dem 
emellan 

• Kunna koppla pneumatiska komponenter efter schema samt kunna 
förklara begreppen monostabil, bistabil, enkelverkande cylinder, 
dubbelverkande cylinder, normalt öppen och normalt stängd 

• Förklara den schematiska funktionen hos ett relä och koppla 
självhållning • Redogöra för hur 

kondensatorer och spolar 
påverkar växelström • Föreslå val av givare för mätning av: 

- ändläge 
- noggrant läge längs en rätstyrning 

Efter genomförd kurs ska studenten 
inom styrteknik kunna: 

• Beräkna och laborativt visa 
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- närvaro av olika material 
- temperatur 
- gastryck 

minst två 
förstärkarkopplingar med 
operationsförstärkare 

• Beräkna, verifiera och visa 
logikkopplingar med AND, 
OR, NOT, NAND och NOR 

• Rita och använda funktionsdiagram och väg-tid-diagram 
• Via persondator kunna programmera ett enkelt PLC-styrsystem, 

koppla upp givare och verkställande don och därefter ta systemet i 
drift 

• Förklara den schematiska 
funktionen hos de vanligaste 
vipporna 

• Redogöra för vilken inverkan integrerande block och deriverande 
block har på en proportionell reglerutrustning 

• Kunna koppla pneumatiska 
komponenter efter schema 
samt kunna förklara 
begreppen monostabil, 
bistabil, enkelverkande 
cylinder, dubbelverkande 
cylinder, normalt öppen och 
normalt stängd 

 

Förkunskaper 
Kursen HN1900/6S2900, Informationsteknik och ingenjörsmetodik, eller 
motsvarande datorvana. 

• Förklara den schematiska 
funktionen hos ett relä och 
koppla självhållning 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp). 
Godkända laborationer och övningar (ÖVN1; 4,5 hp). • Föreslå val av givare för 

mätning av: 
- ändläge 
- noggrant läge längs en 
rätstyrning 
- närvaro av olika material 
- temperatur 
- gastryck 

Kurslitteratur 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
 

Anmälan 
• Rita och använda 

funktionsdiagram och väg-
tid-diagram 

 
Till kurs: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 
Till tentamen: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. • Via persondator kunna 

programmera ett enkelt PLC-
styrsystem, koppla upp 
givare och verkställande don 
och därefter ta systemet i 
drift 

• Redogöra för vilken inverkan 
integrerande block och 
deriverande block har på en 
proportionell reglerutrustning 
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HM1007  Programmering  Computer Programming 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Taras Kentrschynskyj, tkj@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9458 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www3.telge.kth.se/maskin/6s2409/ Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Tidigare kursnummer: 6S2409 

Mål Aim 
The main goal of the course is to make 
the students consider computers and 
programming to be natural tools in the 
engineering work. 

Kursens mål: 
Kursen skall ge grundläggande kunskaper i ett imperativt programspråk.  
För godkänt betyg ska studenten kunna skriva strukturerade program i ett 
givet språk, med särskild vikt vid att After completion of the course the 

student should: • formulera enkla algoritmer för givna problem och överföra 
dessa till programkod • See the similarities between 

program construction and 
other types of construction 
work. 

• använda en utvecklingsmiljö för att skriva, exekvera och 
felsöka ett program. 

• Have basic skills about 
structure and modularizing 
problems. 

• införa och välja datatyper och variabler, även sammansatta, 
för lagring av data 
• förklara skillnaden mellan variabelvärde och adress/referens, 
samt skillnader i minneshantering vid lagring av olika datatyper 

• Be able to do same 
programming. 

• skriva funktioner för väl avgränsade uppgifter Syllabus 
• dela upp problem i delproblem, implementera och testa steg 
för steg, med val av lämpliga testdata 

• Background, introduction to 
programming languages 

• Problem analysis. Program 
structure 

• dela upp ett program i flera moduler/filer för att främja 
abstraktion, återanvändning och underhåll 

• Modular programming, 
debugging, testing • skriva exekverbara program utifrån enkel programdesign  

• använda externa filer för datalagring • Data types, variables, 
complex data types För högre betyg ska studenten självständigt kunna analysera större 

programmeringsuppgifter och strukturera lösningar på flera nivåer, 
innefattande problemanalys, övergripande design, väl utformade 
användargränssnitt, uppdelning i delproblem, moduler och funktioner, samt 
implementation. 

• Operators, arithmetic 
• Sequence, selection, 

repetition 
• Functions 
• File handling 

 Prerequisites 
Basic knowledge of Matlab 
corresponding to the mathematical part 
of the course 6S2402 Design tools. 

Kursinnehåll 
• Bakgrund, introduktion till programspråk  
• Problemanalys, strukturering  

Requirements • Modulär programmering, felsökning, testning  Passed written exam (TEN1; 3 cr.). 
Passed computer exercises (ÖVN1; 4,5 
cr.). 

• Datatyper, variabler, sammansatta datatyper  
• Sekvens, selektion, repetition  
• Operatorer, aritmetik  
• Funktioner  
• Filhantering 
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Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande behörighets-kraven för högskoleingenjörsutbildning 
Grundläggande datorvana 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen, TEN1, 3 hp. 
Godkända datorövningar, ÖVN1, 4.5 hp. 
Slutbetyget grundas på samtliga moment. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur anges på kursens hemsida minst fyra veckor före kursstart.  
Föregående läsår användes: 
Chapman Stephen, Matlab Programming for Engineers, 3rd ed. Thomson 
2004. 
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HM1008  Mekanik II  Mechanics II 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Håkan Paulson, 

hakan.paulson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9446 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2411 

Mål Aim 
To introduce fundamental concepts and 
phenomena in Fluid Mechanics. The 
course provides a foundation for further 
studies in the third and fourth years of 
the degree programme. 

Kursen ligger till grund för att kunna lösa uppgifter inom t ex konstruktion 
och produktion. 
Efter avslutad kurs skall teknologen kunna: 

• Förstå kroppars och fluiders rörelse och beteende när de utsätts för 
olika krafter Syllabus 

• Förstå hur energin hos ett system av kroppar och massor kan 
omvandlas från en form till en annan 

Hydrostatics. The kinematics of fluid 
flow. Streamlines and particle paths. 
Dimensional analysis. Inviscid 
incompressible flow. Bernoullis law. 
Control-volume formulations of the 
continuity and movements equations, 
the stream function for two-dimensional 
flow. Irrotational flow and the velocity 
potential. Viscous flow: Laminar and 
turbulent flow in channels and boundary 
layers. 

• Undvika kritiska svängningar i konstruktioner 
• Beräkna värmeflöden i olika medium 
• Vissa färdigheter i hydromekanik och värmeöverföring 
• Dimensionera strömningsmaskiner såsom pumpar och fläktar 

 

Kursinnehåll 
Practices 
Two mandatory practical exercises are 
carried out by students in groups of four. 

• Partikelkinetik med och utan friktion. 
• Plan rörelse kring fix axel. 
• Lagerreaktioner. Project 

Students are required to carry out a 
project in which they study two-
dimensional flow round a wing profile 
and determine the lift on the wing. 

• Olika energiformer. 
• Arbete och förluster. 
• Kritiska svängningar. 
• Hydromekanik. Prerequisites 
• Hydrostatik. Course participants are assumed to have 

successfully completed their first year of 
studies in Vehicle Engineering or 
equivalent courses. 

• Bernoullis ekvationer. 
• Strömningslära 
• Turbomaskiner. 

Requirements • Värmeöverföring. Written tests (TEN1; 4,5 cr.), credit rate 
A-F. 
Laboratory works (LAB1; 3 cr.). 

 

Förkunskaper 
Required Reading Matematik och mekanik motsvarande HN1901 Matematik I, HM1001 

Hållfasthetslära med statik och HN1002 Tillämpad matematik. To be announced at course start. 
 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F. 
Godkända laborationer och övningar (ÖVN1; 3 hp) 

Kurslitteratur 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HM1009  Industridesign med färg och form I  Industrial Design with Colour and 
Craft 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Stig Gauffin, stig.gauffin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-7909545 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIMAS1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2412 

Mål Aim 
Efter avslutad kurs ska studenten ha 
insikt om: Efter avslutad kurs ska studenten ha insikt om: 

• Industridesignbegreppet ur teoretiskt och praktiskt perspektiv • Industridesignbegreppet ur 
teoretiskt och praktiskt 
perspektiv 

• Grundläggande kunskaper om färg och form 
• Industridesignerns sätt att arbeta samt dess yrkesroll i 

produktutvecklingsprocessen • Grundläggande kunskaper 
om färg och form 

Studenterna ska träna sin förmåga att se och förstå hur färg- och 
formupplevelsen påverkas av sammanhanget. 

• Industridesignerns sätt att 
arbeta samt dess yrkesroll i 
produktutvecklingsprocessen  

Studenterna ska träna sin förmåga att se 
och förstå hur färg- och 
formupplevelsen påverkas av 
sammanhanget. 

Kursinnehåll 
• Industridesignerns arbete från idé till färdig produkt. 
• Skisstekniker i designprocessen 

Syllabus • Grunder i modellarbete avseende produktframtagning 
• The role of industrial design 

in the product development 
process. 

• Presentationsmetoder 
 

• The making of simple 
models in the product 
development process. 

Förkunskaper 
Grundläggande ingenjörsmetodik. 

• Anatomy and human scale 
sketching. Påbyggnad 

Industridesign med Färg och Form II • Freehand sketching, 
perspective, sculpture, and 
painting. Kursfordringar 

Övningar, färg och form (ÖVN1; 4,5 hp) 
Projekt, industridesign (PRO1; 3 hp) 

Prerequisites 
Basic engineering methodology. 

Kurslitteratur Follow up 
Industrial design with colour and form, 
intermediate course 

Institutionens eget material. 
 

Requirements 
Anmälan Project work (PRO1; 4,5 cr.). 

Exercises (ÖVN1; 3 cr.). 
 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
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HM1010  Konstruktionselement  Functional Elements 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Håkan Paulson, 

hakan.paulson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9446 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2413 

Mål Aim 
Efter avslutad kurs skall teknologen 
kunna: Efter avslutad kurs skall teknologen kunna: 

• Funktionssätt och benämningar för maskinteknikens elementära och 
standardbetonade komponenter samt enkel funktionsanalys av dessa 

• Funktionssätt och 
benämningar för 
maskinteknikens elementära 
och standardbetonade 
komponenter samt enkel 
funktionsanalys av dessa 

• Grundläggande färdighet i att välja maskinelement 
• Metodiskt och strukturerat bedöma konstruktionselement i olika 

konstruktioner 
• ISO-toleranser samt form- och lägestoleranser för att kunna bygga in 

ett maskinelement i en konstruktion 
• Grundläggande färdighet i att 

välja maskinelement 
• Metodiskt och strukturerat 

bedöma 
konstruktionselement i olika 
konstruktioner 

• Redogöra för och praktiskt använda ett urval maskinelement 
• Dimensionera och livslängdsbestämma konstruktionselement som 

lager och kuggväxlar 
• ISO-toleranser samt form- 

och lägestoleranser för att 
kunna bygga in ett 
maskinelement i en 
konstruktion 

 

Kursinnehåll 
• Olika maskinelement benämningar, utseende, egenskaper, 

användning och funktion. • Redogöra för och praktiskt 
använda ett urval 
maskinelement 

• Sammanfogningsmetoder. 
• Dimensionering och urval via katalogmaterial och standards. 

• Dimensionera och 
livslängdsbestämma 
konstruktionselement som 
lager och kuggväxlar 

• Projekt omfattande problemanalys, beräkning, komponentval samt 
framställande av ritningar. 

 
Syllabus Förkunskaper Functions: Rolling bearings, seals, 
couplings, transmission elements, brakes 
and joints. 
Tribology: Friction, wear, lubricants, 
sliding bearings. 
Mechanisms: Screw joints, gears. 

Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära, mekanik, material och produktion 
samt projektmetodik. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp) 
Godkänt projekt (PRO1; 3 hp) Engineering graphics, standard, 

tolerances, surface roughness. 
Kurslitteratur Prerequisites 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ Knowledge according to the Industrial 

Economics and Applied mechanics and 
vehicle engineering. 

 

Anmälan 
Requirements 
Written exam (TEN1; 4,5 cr.). 
Approved project (PRO1; 3 cr.). 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner Required Reading 

Books in Swedish from the Department 
of Machine Design, KTH. 
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HM1011  Ergonomi i produktutvecklingen  Ergonomics in Product 
Development 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Linda Rose, linda.rose@sth.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2414 

Mål Aim 
The overall aim of the course is that the 
students as engineers shall be able to 
contribute to the development of better 
work environments/products and reduce 
personal injuries. Through practical 
work in the field of ergonomics the 
students concur basic knowledge in 
ergonomics and its importance in 
product development. 

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna som högskoleingenjörer 
ska kunna medverka till utformning av bättre arbetsmiljöer/produkter och 
minskning av personskaderisker. Genom praktisk träning i ämnet erövrar 
studenterna grundläggande kunskaper i ergonomi och insikt om dess betydelse 
i produktutvecklingen.  
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: 

• Med egna ord förklara grundläggande begrepp och redogöra för 
områden såsom t.ex. personskaderisker, människans fysiska och 
psykiska möjligheter och begränsningar, belastningsskador samt 
riskhanterings- och produktutvecklingsmetoder. 

• With their own words 
explain fundamental 
concepts and fields such as 
personal injuries, human 
physical and psychological 
possibilities and constraints, 
over-exertion injuries and 
methods for risk 
management and product 
development, 

• Redogöra för och praktiskt använda ett urval ergonomimätmetoder 
och modeller såsom: Borgs skattningsskalor, maskinprogrammet 
Jack, emg-metoder samt ljudmätningar.  

• På ett metodiskt och strukturerat sätt utveckla en prototyp, testa samt 
utvärdera den ur ett ergonomiskt perspektiv. 

• Explain and practically use 
some methods used in 
ergonomics, e.g. Borg’s 
subjective rating scales, the 
mannequin programme Jack, 
emg- methods and sound 
measurement, 

• Hitta, läsa, sammanfatta och reflektera över vetenskapliga artiklar i 
ämnet. 

• Dokumentera och kommunicera resultatet av sitt arbete såväl 
skriftligt som muntligt samt granska och bedöma andras arbeten på 
ett strukturerat sätt. 

 • Methodically and in a 
structured way develop a 
prototype, test and evaluate it 
from en ergonomic 
perspective, 

Kursinnehåll 
Föreläsningar, vilka ger en överblick över ämnet med både teorier, fakta och 
tillämpade exempel. 

• Find, read, summarize, and 
reflect over scientific papers, 

• Översikt, belastningsergonomi, systemergonomi, 
informationsergonomi • Document and communicate 

the result of their own work 
orally and in writing and 
study and judge others work 
in a structured way 

• Personskador, människokroppen, antropometri 
• Metoder vid ergonomistudier, gränsvärden och rekommendationer  
• Ljud och vibrationer, biomekanik, teknisk arbetspsykologi  
• Produktutveckling: metoder, kreativitet, patent, projektledning, 

ergonomi och design Syllabus 
Contents of the lectures: 

• Personskaderisker, ergonomi och ekonomi, exempel från praktikfall 
och forskning 

• Survey, physical ergonomics, 
system ergonomics, 
cognitive ergonomics  Ett projekt med praktisk produktutveckling med fokus på ergonomi. Till det 

knyts en vetenskaplig artikel. 
Tre två-timmars laborationer för att få erfarenhet och förståelse för olika mät-, 
beräknings- och skattningsmetoder. 
Studiebesök på ett företag som arbetar med ergonomi i sin produktutveckling. 

• Personal injuries, the human 
body, anthropometry 

• Methods, limitations and 
recommendations  

• Sound and vibrations, 
biomechanics, technical 
work psychology 

 

Förkunskaper • Product development: 
methods, creativity, patent, 
project leading, ergonomics, 
and design  

Konstruktionselement, HM1010 (tidigare 6S2413), och Innovations- och 
designmetodik, HM1018 (tidigare 6S3403), eller motsvarande. 
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• Personal injury risks, 
ergonomics and economics, 
real cases, and research 

Kursfordringar 
Godkänd hemtentamen (TEN1; 3 hp). 
Godkänt projekt (PRO1; 3 hp) redovisas skruftligt och muntligt. 
Laborationer samt redopvisning av vetenskaplig artikel (RED1; 1,5 hp) 

Three two-hour laboratory experiments.
Reflexion and report of a scientific 
paper. 
A project with practical product 
development with focus on ergonomics. Kurslitteratur 

Rose, Linda: Ergonomi i produktutvecklingen, kurskompendium 2005 
Arbete – Människa – Teknik, Arbetarskyddsnämnden 2005, ISBN 91-7522-
895-5 
Lindqvist, Bo: Power Tool Ergonomics, Evaluation of Power Tools, Atlas 
Copco 2007 (delas ut på föreläsning 1) 
Utdelat material på föreläsningar 

Prerequisites 
Konstruktionselement, HM1010 
(previously 6S2413), and Innovations- 
och designmetodik, HM1018 
(previously 6S3403), or corresponding 
courses. 

 Requirements 
Written home exam (TEN1; 3 cr.) 
Passed project (PRO1; 3 cr.) 
Lab assignments and reports (RED1; 1.5 
cr.) 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 

Required Reading Till tentamen: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. Rose, Linda: Ergonomi i 
produktutvecklingen, kurskompendium 
2005 
Arbete – Människa – Teknik, 
Arbetarskyddsnämnden 2005, ISBN 91-
7522-895-5 
Lindqvist, Bo: Power Tool Ergonomics, 
Evaluation of Power Tools, Atlas Copco 
2007 (distributed at the first lecture) 
Distributed material at lectures. 
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HM1012  Industridesign med färg och form ll  Industrial Design with Colour and 
Form, Intermediate Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Södertälje  7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Stig Gauffin, stig.gauffin@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-7909545 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2415 

Mål Aim 
The overall aim is to provide a deeper 
theoretical and practical knowledge of 
industrial design and how to use it 
within the product development process. 

Kursens övergripande mål är att ge kunskaper inom industridesign samt färg 
och form för att studenterna skall kunna utnyttja dessa i sin ingenjörsroll.  
Efter avslutad kurs skall deltagaren: 

• Ha helhetssyn på och grundläggande kunskaper om arbetsmetoder 
inom industridesign. 

Syllabus 
• The role of industrial design 

in the overall development 
process. 

• Ha insikt om vilka krav som brukaren ställer på produkten och ha 
analysmetoder för detta. 

• User demands and 
requirements on the product 
as well as tools of analyzing 
these demands. 

• Ha grundläggande kunskap om skiss- och modellmetoder från 
designprocessens olika faser 

• Kunskap om formlära och formanalys, färglära och färgsättning, 
typografi, grafik och produktmärkning. • Sketching and modelling 

techniques. 
• Grundläggande kunskap om olika presentationstekniker • Form analysis, colour 

properties, graphics and 
product semantics. 

 

Kursinnehåll • Design management and 
product branding. I kursen genomförs ett projekt i industridesign. Med designprocessen som 

utgångspunkt ingår föreläsningar om och övningar i: • Presentation techniques. 

• Skissteknik och modellarbete Prerequisites 
Basic engineering methodology 
equivalent to course HN1900. 
Industrial design with colour and form I, 
HM1009. 
Basic knowledge in any 3D CAD 
software. 

• Formgivning och färgsättning 
• Typografi och grafisk design 
• Dokumentation och presentationstekniker 
• Industridesignerns arbete från idé till färdig produkt 

 
Requirements Förkunskaper Project work (PRO1; 4,5 cr.), grades A-
F. 
Exercises (ÖVN1; 3 cr.), grades A-F. 

Grundläggande ingenjörsarbetsmetodik motsvarande HN1900. 
Industridesign med färg och form I HM1009, eller motsvarande. 
Grundläggande kunskaper i 3D CAD. 

Kursfordringar 
Godkänt projekt i industridesign (PRO1: 4,5 hp), betygsskala A-F. 
Godkända övningar (ÖVN1: 3 hp), betygsskala A-F. 

Kurslitteratur 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
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HM1013  Konstruktions och energiteknik  Mechanical Design and Energy 
Technology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Håkan Paulson, 

hakan.paulson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9446 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2421 

Mål Aim 
Efter avslutad kurs skall teknologen 
kunna: Efter avslutad kurs skall teknologen kunna: 

• Visa färdighet i strömningslära, hydromekanik och värmeöverföring • Visa färdighet i 
strömningslära, 
hydromekanik och 
värmeöverföring 

• Förstå hur energin hos ett system av kroppar eller massor kan 
omvandlas från en form till en annan 

• Beräkna värmeflöden i olika medium • Förstå hur energin hos ett 
system av kroppar eller 
massor kan omvandlas från 
en form till en annan 

• Dimensionera strömningsmaskiner som t ex pumpar och fläktar 
• Funktionssätt och benämningar för maskinteknikens elementära och 

standardbetonade komponenter samt enkel funktionsanalys av dessa 
• Beräkna värmeflöden i olika 

medium • Välja och dimensionera maskinelement 
Kursen ligger till grund för att kunna lösa arbetsuppgifter inom t ex 
konstruktion och produktion. 

• Dimensionera 
strömningsmaskiner som t ex 
pumpar och fläktar  

• Funktionssätt och 
benämningar för 
maskinteknikens elementära 
och standardbetonade 
komponenter samt enkel 
funktionsanalys av dessa 

Kursinnehåll 
Lagerreaktioner. Olika energiformer. Arbete och förluster. Kritiska 
svängningar. Hydromekanik. Hydrostatik. Bernoullis ekvationer. 
Strömningslära. Turbomaskiner. Värmeöverföring. 
Olika maskinelements benämningar, utseende, egenskaper, användning och 
funktion. 

• Välja och dimensionera 
maskinelement 

Kursen ligger till grund för att kunna 
lösa arbetsuppgifter inom t ex 
konstruktion och produktion. 

Dimensionering och urval via katalogmaterial och standards. 
 

 
Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i matematik, hållfasthetslära, mekanik, material och 
produktion motsvarande HN1901 Matematik I, HM1001 Hållfasthetslära med 
statik samt HM1000 och HM1003 Material och produktion. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp) 
Godkända laborationer och övningar (ÖVN1; 3 hp) 

Kurslitteratur 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
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HM1015  Integrerad produktutveckling, projektkurs  Integrated Product Development, 
Project Course 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lars Hagman, larsah@md.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 7448 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Södertälje ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS3 Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Tel. 08-790 9431 
Svenska / Swedish Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  2, 3 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3400 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att ge 
studenterna en träning i reflekterande 
industriell produktutveckling, 
genomförd enligt grupporienterade 
former för samverkan. Genom en 
parallell behandling av teknisk 
produktutveckling, problemlösning, 
projektmetodik och gruppdynamik 
eftersträvas ett helhetsperspektiv på 
utvecklingsprocessen. 

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en träning i reflekterande 
industriell produktutveckling, genomförd enligt grupporienterade former för 
samverkan. Genom en parallell behandling av teknisk produktutveckling, 
problemlösning, projektmetodik och gruppdynamik eftersträvas ett 
helhetsperspektiv på utvecklingsprocessen. 
Efter kursen skall studenten kunna: 

• Välja och tillämpa stödmetoder i produktutvecklingsarbete 
• Utarbeta sitt eget och organisationens arbetssätt i produktutveckling 

och föreslå förbättringsförslag för ett effektivare arbete/arbetssätt Efter kursen skall studenten kunna: 
• Välja och tillämpa 

stödmetoder i 
produktutvecklingsarbete 

• Utarbeta och verkställa en projektplan för produktutvecklingsprojekt 
• Identifiera och utvärdera sitt eget beteende i arbetsgrupper och 

relatera detta till arbetsgruppens dynamik • Utarbeta sitt eget och 
organisationens arbetssätt i 
produktutveckling och 
föreslå förbättringsförslag för 
ett effektivare 
arbete/arbetssätt 

• Identifiera och tillämpa relevant kunskap samt inhämta information 
för att kunna lösa produktutvecklingsproblem 

• Identifiera, prioritera och tillämpa relevanta konstruktionsparametrar 
för produktutvecklingsarbetet, exempelvis: Kund- och 
användarperspektiv, lagkrav, miljöbelastning och 
produktionsaspekter 

• Utarbeta och verkställa en 
projektplan för 
produktutvecklingsprojekt 

• Identifiera och utvärdera sitt 
eget beteende i arbetsgrupper 
och relatera detta till 
arbetsgruppens dynamik 

• På ett tydligt och övertygande sätt muntligt, skriftligt och med hjälp 
av erforderliga fysiska modeller presentera/redovisa olika problem 
och lösningar till dessa 

• Kunna identifiera och tillämpa olika förhållningssätt och 
ställningstaganden med avseende på etnicitet, mångfald, etik, kön 
mm 

• Identifiera och tillämpa 
relevant kunskap samt 
inhämta information för att 
kunna lösa 
produktutvecklingsproblem • Identifiera och ta hänsyn till fel och risker kopplade till tekniska och 

organisatoriska problem • Identifiera, prioritera och 
tillämpa relevanta 
konstruktionsparametrar för 
produktutvecklingsarbetet, 
exempelvis: Kund- och 
användarperspektiv, lagkrav, 
miljöbelastning och 
produktionsaspekter 

 

Kursinnehåll 
Projektkursen i integrerad produktutveckling omfattar ett industriellt 
utvecklingsprojekt, lektioner, diskussioner och övningar under två läsperioder. 
Exempel på områden som kommer att behandlas är: Kund- och 
användarperspektiv, marknadsönskemål, teamarbete, projektplanering, 
projektledning, miljörelaterad produktutveckling, konceptgenerering, 
värdering, stödmetoder i produktutveckling, produktutformning, materialval 
och processer samt presentationsteknik. 

• På ett tydligt och 
övertygande sätt muntligt, 
skriftligt och med hjälp av 
erforderliga fysiska modeller 
presentera/redovisa olika 
problem och lösningar till 
dessa 

 

Förkunskaper • Kunna identifiera och 
tillämpa olika 
förhållningssätt och 
ställningstaganden med 
avseende på etnicitet, 

Kunskaper motsvarande HM1018/6S3403 Innovations- och designmetodik 
och HM1010/6S2413 Konstruktionselement. 
Även HM1011/6S2414 Ergonomi i produktutvecklingen samt endera av 
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HM1017/6S3402 Datorbaserade designverktyg fk eller HM1019/6S3404 
Datorbaserade konstruktionsverktyg fk rekommenderas. 

mångfald, etik, kön mm 
• Identifiera och ta hänsyn till 

fel och risker kopplade till 
tekniska och organisatoriska 
problem 

Kursfordringar 
Deltagande i kursens olika aktiviteter är obligatoriskt för godkänt. 
Godkänd delredovisning (RED1; 6 hp). 
Godkänt projekt (PRO1; 9 hp). 

 

Kurslitteratur 
I föregående kursgenomgång användes: 
Ullman, David G., The Mechanical Design Process, McGraw Hill 
Utdelat material 
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HM1016  Produktion, fortsättningskurs 1  Manufacturing Process, 
Intermediate Course 1 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Torbjörn Eriksson, ter@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9595 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS2  Obligatorisk för/Compulsory for 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3401 

Mål Aim 
Efter fullgjord teoridel och 
övningsmoment i kursen skall studenten 
kunna: 

Efter fullgjord teoridel och övningsmoment i kursen skall studenten kunna: 
• Välja mätutrustning och utföra mätningar av tillverkade detaljer 
• Utföra maskinduglighetstester på verktygsmaskiner • Välja mätutrustning och 

utföra mätningar av 
tillverkade detaljer 

• Kunna tillämpa statistisk processtyrning vid produktion 
• Anpassa detaljer för automatisk montering • Utföra 

maskinduglighetstester på 
verktygsmaskiner 

• Tillämpa modulindelning av produkter för förenkling av 
variantmontering 

• Kunna tillämpa statistisk 
processtyrning vid 
produktion 

• Anpassa produkter för komplettbearbetning 
• Anpassning av produkter för hantering med irb-teknik 

 • Anpassa detaljer för 
automatisk montering 

Kursinnehåll • Tillämpa modulindelning av 
produkter för förenkling av 
variantmontering 

• Verkstadsmätteknik 
• Statistisk Processtyrning 

• Anpassa produkter för 
komplettbearbetning • Verktygsmaskiner 

• Monteringsteknik • Anpassning av produkter för 
hantering med irb-teknik • Komplettbearbetning 

 
• Irb-teknik 
• Automatiserad tillverkning och montering 
• Modulindelad produktion 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i Material och produktion, kurs HM1000 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp) 
Godkänt projekt och laborationer (PRO1; 3 hp) 

Kurslitteratur 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HM1017  Datorbaserade designverktyg, 
fortsättningskurs 

Computerized Tools in Design 
Process, Intermediate Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9431 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3402 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att ge 
kunskap om att på ett strukturerat sätt 
använda olika typer av datorbaserade 
designverktyg för att med högre kvalitet 
stödja designprocessen från idé till 
fysisk modell. Vikt läggs också på att 
smakfullt presentera lösningarna. 

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om att på ett strukturerat sätt 
använda olika typer av datorbaserade designverktyg för att med högre kvalitet 
stödja designprocessen från idé till fysisk modell. Vikt läggs också på att 
smakfullt presentera lösningarna. 
Efter kursen skall studenten kunna: 

• Identifiera begränsningar och möjligheter med de i kursen använda 
programvarorna 

Efter kursen skall studenten kunna: 
• Identifiera begränsningar och 

möjligheter med de i kursen 
använda programvarorna 

• Utifrån en produkts geometri, funktion och eventuella hänsyn till 
tillverkning identifiera och tillämpa lämplig modelleringsstrategi 
samt välja och använda lämplig programvara för modellering 

• Utifrån en produkts geometri, 
funktion och eventuella 
hänsyn till tillverkning 
identifiera och tillämpa 
lämplig modelleringsstrategi 
samt välja och använda 
lämplig programvara för 
modellering 

• Framställa digitalt och tryckt presentationsmaterial baserat på digitala 
modeller och med de i kursen använda programvarorna 

• Med utgångspunkt från digitala modeller framställa 
friformsprototyper 

• På ett tydligt och övertygande sätt muntligt, skriftligt och med hjälp 
av erforderliga fysiska modeller presentera/redovisa problem och 
lösningar till dessa 

• Framställa digitalt och tryckt 
presentationsmaterial baserat 
på digitala modeller och med 
de i kursen använda 
programvarorna 

 

Kursinnehåll • Med utgångspunkt från 
digitala modeller framställa 
friformsprototyper 

• Yt-, kurv- och solidmodellering med tyngdpunkt på ytmodellering 
• Grundläggande bildbehandling för skärm och tryck 

• På ett tydligt och 
övertygande sätt muntligt, 
skriftligt och med hjälp av 
erforderliga fysiska modeller 
presentera/redovisa problem 
och lösningar till dessa 

• Ljussättning, texturer och rendrering av digitala modeller 
• Framställning av modeller i friformningsmaskin 

 

Förkunskaper 
 Grundläggande kunskaper i ProE motsvarande HM1002/6S2402 och 

datordelen av HN1900/6S2900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik. 
Dessutom rekommenderas HM1018/6S3404 Innovations- och designmetodik 
och HM1009/6S2412 Industridesign med färg och form. 

Kursfordringar 
Godkända individuella datorövningar (ÖVN1; 4,5 hp) 
Godkänd större datorövning (ÖVN2; 3 hp) 
Slutbetyg baseras på bägge momenten. 

Kurslitteratur 
I föregående kursomgång användes egenproducerade kursbuntar samt 
programvarornas on-line dokumentation. 
 

Anmälan 
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Till kurs: Enligt institutionens generella regler 
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HM1018  Innovations och designmetodik  Innovation and Design Process 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9431 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3403 

Mål Aim 
Kursen skall ge en helhetssyn på och 
grundläggande kunskaper om olika 
metoder att arbeta efter i 
produktutvecklingsarbetet. Kursen skall 
ge färdigheter i att använda några 
moderna ingenjörsmässiga stödmetoder 
för produktutveckling. 

Kursen skall ge en helhetssyn på och grundläggande kunskaper om olika 
metoder att arbeta efter i produktutvecklingsarbetet. Kursen skall ge 
färdigheter i att använda några moderna ingenjörsmässiga stödmetoder för 
produktutveckling. 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

• Identifiera problemet och kunna översätta kundönskemål till mätbara 
parametrar och lämpliga kriterier för koncepten 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• Identifiera problemet och 

kunna översätta 
kundönskemål till mätbara 
parametrar och lämpliga 
kriterier för koncepten 

• Beskriva arbetsgången i ett produktutvecklingsprojekt samt redogöra 
för de olika faserna i produktutvecklingsarbetet 

• Jämföra och välja stödmetoder i produktutvecklingsarbetet 
• Genomföra de olika faserna i ett produktutvecklingsprojekt fram till 

och med konceptval 
• Beskriva arbetsgången i ett 

produktutvecklingsprojekt 
samt redogöra för de olika 
faserna i 
produktutvecklingsarbetet 

• Använda minst en beslutsmodell för utvärdering av olika koncept 
• På ett tydligt och övertygande sätt muntligt, skriftligt och med hjälp 

av erforderliga cad- och fysiska modeller presentera/redovisa 
problem och koncept för lösningar till dessa 

• Jämföra och välja 
stödmetoder i 
produktutvecklingsarbetet 

• Identifiera och ta hänsyn till olika förhållningssätt och 
ställningstaganden med avseende på miljöbelastning, etnicitet, 
mångfald, kön och olika fysiska förutsättningar mm 

• Genomföra de olika faserna i 
ett produktutvecklingsprojekt 
fram till och med konceptval 

• Använda minst en 
beslutsmodell för utvärdering 
av olika koncept 

• Identifiera och ta hänsyn till fel och risker kopplade till tekniska 
problem 

• Redogöra för hur man skyddar sin idé och produkt (patent, 
mönsterskydd, upphovsrätt och äganderätt) 

• På ett tydligt och 
övertygande sätt muntligt, 
skriftligt och med hjälp av 
erforderliga cad- och fysiska 
modeller presentera/redovisa 
problem och koncept för 
lösningar till dessa 

 

Kursinnehåll 
• Produktutvecklingsprocessen inkluderande: 

- kundperspektiv 
- marknadsperspektiv 
- kravspecifikation 
- idé- och konceptgenerering 
- konceptutvärdering 
- fmea 

• Identifiera och ta hänsyn till 
olika förhållningssätt och 
ställningstaganden med 
avseende på miljöbelastning, 
etnicitet, mångfald, kön och 
olika fysiska förutsättningar 
mm 

• Identifiera och ta hänsyn till 
fel och risker kopplade till 
tekniska problem 

• Modularisering 
• Cad 
• Skydd av idé och produkt (patent, mönsterskydd, upphovsrätt och 

äganderätt) 
• Redogöra för hur man 

skyddar sin idé och produkt 
(patent, mönsterskydd, 
upphovsrätt och äganderätt) • Produktutvecklingsprojekt från idé och kundönskemål till koncept 

  

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande 6S2900/HN1900, Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik, CAD-delen av 6S2402/HM1002 Datorbaserade 
designverktyg samt 6S2412/HM1009, Industridesign med färg och form I 
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Påbyggnad 
HM1015, Integrerad produktutveckling, projektkurs. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2,5 hp). 
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp), varav 1,5 hp CAD 
Godkänt projekt (PRO1; 2 hp). 

Kurslitteratur 
I föregående kursomgång användes: 
Ullman, David G, The Mechanical Design Process, McGraw Hill 
Utdelat material 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HM1019  Datorbaserade konstruktionsverktyg, 
fortsättningskurs 

Computerized Tools in 
Mechanical Design, Intermediate 
Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9431 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3404 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att ge 
kunskap om att på ett strukturerat sätt 
använda olika typer av datorbaserade 
konstruktionsverktyg för att effektivare 
och med högre kvalitet stödja 
konstruktionsprocessen. 

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om att på ett strukturerat sätt 
använda olika typer av datorbaserade konstruktionsverktyg för att effektivare 
och med högre kvalitet stödja konstruktionsprocessen. 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

• Utifrån en produkts geometri och funktion samt eventuella hänsyn till 
fe-analys och tillverkning identifiera och tillämpa lämplig 
modelleringsstrategi 

Efter avslutad kurs skall studenten 
kunna: 

• Utifrån en produkts geometri 
och funktion samt eventuella 
hänsyn till fe-analys och 
tillverkning identifiera och 
tillämpa lämplig 
modelleringsstrategi 

• Med hjälp av valda programvarors stöd definiera gränssnitt för 
samordnat konstruktionsarbete med flera deltagare 

• Bygga och analysera rörliga montage (mekanismer) 
• Beskriva hur finita elementprogram är uppbyggda och vilka data som 

måste ges för att lösa ett praktiskt problem • Med hjälp av valda 
programvarors stöd definiera 
gränssnitt för samordnat 
konstruktionsarbete med 
flera deltagare 

• Definiera randvillkor och tolka resultat i ett finit element 
analysprogram 

• Exemplifiera och använda idealiseringar vid byggande av fe-
modeller • Bygga och analysera rörliga 

montage (mekanismer) 
• Använda ett kommersiellt finita elementprogram för att lösa 

flerdimensionella elastiska problem 
• Beskriva hur finita 

elementprogram är 
uppbyggda och vilka data 
som måste ges för att lösa ett 
praktiskt problem 

• Jämföra, utvärdera och dokumentera resultat från olika varianter av 
fe-modeller 

• Självständigt strukturera, genomföra och dokumentera en större cae-
uppgift som innehåller modellering och fe-analys 

• Definiera randvillkor och 
tolka resultat i ett finit 
element analysprogram  

• Exemplifiera och använda 
idealiseringar vid byggande 
av fe-modeller 

Kursinnehåll 
Kursen genomförs huvudsakligen genom övningar med stödjande 
genomgångar i en kommersiell programvara. • Använda ett kommersiellt 

finita elementprogram för att 
lösa flerdimensionella 
elastiska problem 

• Solidmodellering 
• Modellering med skelettkonstruktioner 

• Jämföra, utvärdera och 
dokumentera resultat från 
olika varianter av fe-
modeller 

• Modellering av plåtkonstruktioner 
• Modellering av rörliga montage 
• Hållfasthetsberäkningar med hjälp av fe-analys 

• Självständigt strukturera, 
genomföra och dokumentera 
en större cae-uppgift som 
innehåller modellering och 
fe-analys 

• Introduktion till fe-analys, olika elementtyper och lösningsmetoder 
• Formulering av randvillkor för fe-analys 
• Konvergens, idealiseringar, approximationer, symmetri 
• Lösning av linjära problem med hjälp av ett kommersiellt finita 

elementprogram  

• Dokumentation och tolkning av resultat från fe-analys 
• Pdm. Projekthantering 

 

286 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i ProE motsvarande HM1002/6S2402 samt inblick 
i flerdimensionell spänningsanalys motsvarande de som ingår i 
HM1004/6S2404. 

Kursfordringar 
Godkända individuella datorövningar (ÖVN1; 4,5 hp) 
Godkänd större datorövning (ÖVN2; 3 hp) 
Slutbetyg baseras på bägge momenten. 

Kurslitteratur 
I föregående kursgenomgång användes: 
Forsman, Daniel, Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 2.0, upplaga 2, 
Studentlitteratur, ISBN 9144038720 
Forsman, Daniel, Avancerad konstruktion med Pro/ENGINEER och 
Pro/Mechanical Wildfire 2.0, Studentlitteratur, ISBN 91-44-03874-7 
Egenproducerade kursbuntar och programvarornas on-line dokumentation 
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HM1020  Produktionsteknik, fortsättningskurs 2  Manufacturing Process, 
Intermediate Course 2 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Ola Narbrink, onk@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9443 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIMAS3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3407 

Mål Aim 
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

• Använda och effektivt 
utnyttja modern 
produktionsteknisk 
utrustning  

• Använda och effektivt utnyttja modern produktionsteknisk utrustning 
• Medverka vid investeringar av ny utrustning och nya 

produktionssystem  
• Medverka vid investeringar 

av ny utrustning och nya 
produktionssystem  

• Tillämpa olika produktionsfilosofier, t ex ”lean production, just in 
time, dfa och dfm” 

• Använda smed-metoden för att minska ställtider i produktionen • Tillämpa olika 
produktionsfilosofier, t ex 
”lean production, just in 
time, dfa och dfm” 

• Tillämpa den produktionsteknik, kvalitetsteknik, logistik som man 
läst sig i tidigare kurser 

• Utföra kalkylering enligt lcc-metoden vid nyinvesteringar • Använda smed-metoden för 
att minska ställtider i 
produktionen 

• Kunna bygga datorbaserade simuleringsmodeller för 
produktionssimulering och anpassa dessa så de överensstämmer med 
befintlig produktionsutrustning • Tillämpa den 

produktionsteknik, 
kvalitetsteknik, logistik som 
man läst sig i tidigare kurser 

• Modifiera dessa modeller för att förbättra flöden i produktionen 
• Programmera en cnc-styrd fleroperationsmaskin 

• Utföra kalkylering enligt lcc-
metoden vid nyinvesteringar • Använda en industrirobot och göra ändringar i dess program 

 • Kunna bygga datorbaserade 
simuleringsmodeller för 
produktionssimulering och 
anpassa dessa så de 
överensstämmer med 
befintlig 
produktionsutrustning 

Kursinnehåll 
• Dfm och dfa. Tillverknings- och monteringsanpassning av produkter. 
• Cnc-teknik och irb-teknik med programmeringsövningar. 
• Automatiserad tillverkning och montering. 
• Produktionsfilosofier, ”lean production”, smed, jit m fl. • Modifiera dessa modeller för 

att förbättra flöden i 
produktionen 

• Underhållsteknik  
• Övningar i provessimulering med gruppuppgifter som slutuppgifter • Programmera en cnc-styrd 

fleroperationsmaskin • Specificering och acceptanstestning av produktionsutrustning.   
• Leverantörsbedömningar och kvalitetskrav • Använda en industrirobot 

och göra ändringar i dess 
program 

 
 Förkunskaper 

Kunskaper motsvarande kurserna HM1003, HM1000 och HM1016. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 4,5 hp) 
Laborationer och övningar (ÖVN1; 3 hp) 

Kurslitteratur 
Kursbunt: Produktionsteknik Fk II 
 

Övrigt 
Föreläsningar med diskussioner och övningar 
Individuella programmeringsuppgifter i NC 
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Gruppövningar i Robotprogrammering 
Gruppövning i ”Leanspelet” 
Övningar i processimulering med Extend 
Studiebesök på produktionsteknisk avdelning Scania 
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HM1021  Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar  Quality Tools for Continual 
Improvement 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  2 
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Tidigare kursnummer: 6S3408 

Mål Aim 
Målet är att studenten självständigt skall 
kunna genomföra: Målet är att studenten självständigt skall kunna genomföra: 

• Försöksplanering med flerfaktor två-nivåförsök • Försöksplanering med 
flerfaktor två-nivåförsök • Beräkning av kapabilitet och styrparametrar i tillverkningsprocesser 

• Beräkning av kapabilitet och 
styrparametrar i 
tillverkningsprocesser 

• Kundkravsanalyser med enkäter och Conjoint Analysis och överföra 
dessa till produktegenskaper med QFD 

• Förbättringsprojekt i produktionssystem • Kundkravsanalyser med 
enkäter och Conjoint 
Analysis och överföra dessa 
till produktegenskaper med 
QFD 

• Underhållsplanering av maskinsystem 
 

Kursinnehåll 
• Förbättringsprojekt i 

produktionssystem Kursen omfattar de vanligaste kvalitetsverktygen som de 7 QC verktygen, 
QFD, statistisk försöksplanering, processbeskrivningar, statistiska metoder 
inklusive statistisk processtyrning, kundkravsenkäter samt riskanalys med 
feleffektanalys, felträdsanalys och blockschema. Dessutom skall presenteras 
hur dessa metoder kommer in i ledningssystemet för kvalitet. Metoder för att 
styra ständiga förbättringar kommer också att presenteras liksom 
grundläggande tillämpningar inom underhållstekniken av statistiska metoder 
och predikteringar. 

• Underhållsplanering av 
maskinsystem 

Syllabus 
The course encompasses the most 
common quality tools such as the 7 QC 
tools, QFD, design of experiments, 
process analysis, and statistical methods 
including SPC. Furthermore risk 
analysis using FMEA, FTA, and block 
diagram. Also included is how these 
methods are introduced into the 
management system. Methods for 
continual improvements will be covered. 

 

Förkunskaper 
Deltagarna bör för att få ut mest av kursen ha gått kursen HM1005, 
Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring eller motsvarande för att förstå 
placeringen av, och den administrativa aspekten på kvalitetsverktygen, vilket 
är avgörande för hur de kommer de facto att användas i en organisation 

Prerequisites 
In order to get the most out of the course 
the participants should have studied 
6S2407 Quality Assurance, in order to 
understand and plan for the 
administrative aspect on quality tools. 
This will determine how they will be 
used in an organization. 

Kursfordringar 
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp) 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) 
Slutbetyget styrs i första hand av tentamensresultatet men kan påverkas av 
övningarnas utförande. Betygsgrader A-F. 

Requirements 
Kurslitteratur Approved group assignments (ÖVN1; 3 

cr.). 
Approved written examination (TEN1; 
4,5 cr.). 
The final mark is determines mainly by 
the written examination but could be 
affected by the quality of the 
assignments. Marks A-F. 

A first course in Quality Engineering 
K.S. Krishnamoorthi(2006) 
Pearson 
ISBN 0-13-147201-1 
Langhé, Roland: Kompendium i Underhållsteknik 
 

Required Reading 
A first course in Quality Engineering 
K.S. Krishnamoorthi(2006) 
Pearson 
ISBN 0-13-147201-1 
Langhé, Roland: Kompendium i 
Underhållsteknik 
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HM1022  Industriell ekonomi och produktion, 
projektkurs 

International Business 
Administration and 
Manufacturing, Project Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Claes Hansson, chn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9442 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3409 

Mål Aim 
Kursen bygger vidare på tidigare 
utbildningsinnehåll och syftar till att 
träna studenten att systematiskt och 
fördjupat tillämpa teori från tidigare 
kurser. Fördjupningen har 
produktionsfokus, men där även logistik, 
kvalitet eller ekonomi kan behandlas 
mera ingående. Kursen baseras på ett 
skarpt projekt från ett privat företag. 
Studenten skall tillämpa kunskaper från 
de centrala inriktningskurserna, dvs 
produktionsteknik, kvalitet eller logistik 
samt tillämpad ekonomi. 

Kursen bygger vidare på tidigare utbildningsinnehåll och syftar till att träna 
studenten att systematiskt och fördjupat tillämpa teori från tidigare kurser. 
Fördjupningen har produktionsfokus, men där även logistik, kvalitet eller 
ekonomi kan behandlas mera ingående. Kursen baseras på ett skarpt projekt 
från ett privat företag. Studenten skall tillämpa kunskaper från de centrala 
inriktningskurserna, dvs produktionsteknik, kvalitet eller logistik samt 
tillämpad ekonomi. 
Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 

• Organisera och driva ett projekt 
• Arbeta i projektgrupp med olika befattningar och roller 
• Inhämta och bedöma uppgifter Efter genomgången kurs skall studenten 

kunna: • Fördjupa kunskaper inom vald inriktning 
• Organisera och driva ett 

projekt • Skriva koncisa och informativa rapporter 
• Muntligt redovisa frågeställningar och resultat • Arbeta i projektgrupp med 

olika befattningar och roller • Ha fördjupad erfarenhet av produktions- och 
produktframtagningsprocessen samt arbetsmetodiken och ingenjörens 
roll i denna 

• Inhämta och bedöma 
uppgifter 

• Fördjupa kunskaper inom 
vald inriktning • Tillämpa tidigare inhämtade kunskaper om de konstruktionsmaterial 

och produktionsmetoder som är aktuella i dagens 
tillverkningsindustri 

• Skriva koncisa och 
informativa rapporter 

• Muntligt redovisa 
frågeställningar och resultat • Värdera hur ovan nämnda saker påverkas av ekonomiska och 

miljömässiga aspekter • Ha fördjupad erfarenhet av 
produktions- och 
produktframtagningsprocesse
n samt arbetsmetodiken och 
ingenjörens roll i denna 

 

Kursinnehåll 
Varje teknologgrupp väljer en projektuppgift under handledning. 
Projektuppgiften skall uppnå en viss komplexitet och bredd där en fördjupning 
och integrering av minst två tidigare kurser sker. 

• Tillämpa tidigare inhämtade 
kunskaper om de 
konstruktionsmaterial och 
produktionsmetoder som är 
aktuella i dagens 
tillverkningsindustri 

Studenten redovisar resultatet i en skriftlig rapport och med en muntlig 
redovisning. 
 • Värdera hur ovan nämnda 

saker påverkas av 
ekonomiska och 
miljömässiga aspekter 

Kursfordringar 
Godkänt projekt (PRO1; 7,5p), betygsskalan A-F. 

Kurslitteratur Requirements 
Efter överenskommelse och anpassat till projektets särskilda behov. 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 

Passed project (PRO1; 7,5 cr.), credit 
rate A-F. 

 Required Reading 
The chosen literature depends on the 
project direction. 

Registration 
Exam: According to the general routines 
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in the department. 
 

HM1023  Tillämpad mekanik  Applied Mechanics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Pieter Grebner, pgr@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9431 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3422 

Mål Aim 
Övergripande mål Övergripande mål Efter att ha studerat denna kurs skall 
studenten kunna: Efter att ha studerat denna kurs skall studenten kunna: 

• Med utgångspunkt från en problemställning göra idealiseringar, med 
motiveringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska 
och numeriska metoder analysera modellen samt tolka och kritiskt 
granska resultatet. 

• Med utgångspunkt från en 
problemställning göra 
idealiseringar, med 
motiveringar ställa upp en 
mekanisk modell och med 
matematiska och numeriska 
metoder analysera modellen 
samt tolka och kritiskt 
granska resultatet. 

Mätbara mål 
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna: 

• Formulera en matematisk modell för en given problemställning och 
analysera modellen med relevanta matematiska metoder och/eller 
simulera dessa i ett matematiskt simuleringsprogram (Matlab) 

Mätbara mål 
Efter avslutad kurs skall deltagaren 
kunna: • Definiera randvillkor och begynnelsevillkor för att simulera med 

hjälp av matematiska simuleringsprogram eller kommersiella 
dynamiksimuleringsprogram 

• Formulera en matematisk 
modell för en given 
problemställning och 
analysera modellen med 
relevanta matematiska 
metoder och/eller simulera 
dessa i ett matematiskt 
simuleringsprogram (Matlab) 

• Beräkna krafter och/eller acceleration i enklare plana 
stelkroppsproblem 

• Bedöma resultatet från beräkningar eller simuleringar 
 

• Definiera randvillkor och 
begynnelsevillkor för att 
simulera med hjälp av 
matematiska 
simuleringsprogram eller 
kommersiella 
dynamiksimuleringsprogram 

Kursinnehåll 
• Mekanikens lagar för ett partikelsystem 
• Allmän plan stelkroppsmekanik 
• Koordinattransformationer – accelererande referenssystem 
• Formulering av rand- och begynnelsevärden 

• Beräkna krafter och/eller 
acceleration i enklare plana 
stelkroppsproblem 

• Byggande av matematiska simuleringsmodeller 
• Tröghetsmoment 

 • Bedöma resultatet från 
beräkningar eller 
simuleringar Förkunskaper 

Kunskaper motsvarande HN1002/6S2410 Tillämpad matematik, 
HM1008/6S2411 Mekanik II och HN10007/6S2409 Programmering. 

 

Kursfordringar 
Godkända övningar (ÖVN1; 4,5 hp). 
Godkända skriftliga redovisningar (RED1; 3 hp) eller 
godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
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HM1025  Ergonomi i produktutvecklingen  Ergonomics in Product 
Development 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Linda Rose, linda.rose@sth.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
M3, P3, T3 Övningar    9 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
T3 Lab    6 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
T4 Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www3.telge.kth.se/maskin/6s1414/ Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S1414 

Mål Aim 
The overall aim of the course is that the 
students as engineers shall be able to 
contribute to the development of better 
work environments/products and reduce 
personal injuries. Through practical 
work in the field of ergonomics the 
students concur basic knowledge in 
ergonomics and its importance in 
product development. 

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna som civilingenjörer ska 
kunna medverka till utformning av bättre arbetsmiljöer/produkter och 
minskning av personskaderisker. Genom praktisk träning i ämnet erövrar 
studenterna grundläggande kunskaper i ergonomi och insikt om dess betydelse 
i produktutvecklingen. 
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: 

• Med egna ord förklara grundläggande begrepp och redogöra för 
områden såsom t.ex. personskaderisker, människans fysiska och 
psykiska möjligheter och begränsningar, belastningsskador samt 
riskhanterings- och produktutvecklingsmetoder.  

• With their own words 
explain fundamental 
concepts and fields such as 
personal injuries, human 
physical and psychological 
possibilities and constraints, 
over-exertion injuries and 
methods for risk 
management and product 
development, 

• Redogöra för och praktiskt använda ett urval ergonomimätmetoder 
och modeller såsom: Borgs skattningsskalor, manekinprogrammet 
Jack, emg-metoder samt ljudmätningar.  

• På ett metodiskt och strukturerat sätt utveckla en prototyp, testa samt 
utvärdera den ur ett ergonomiskt perspektiv,  

• Explain and practically use 
some  methods used in 
ergonomics, e.g. Borg’s 
subjective rating scales, the 
mannequin programme Jack, 
emg- methods and sound 
measurement, 

• Dokumentera och kommunicera resultatet av sitt arbete såväl 
skriftligt som muntligt samt granska och bedöma andras arbeten på 
ett strukturerat sätt 

 

Kursinnehåll 
• Methodically and in a 

structured way develop a 
prototype, test and evaluate it 
from en ergonomic 
perspective, 

Föreläsningar, vilka ger en överblick över ämnet med både teorier, fakta och 
tillämpade exempel.  

• Översikt, belastningsergonomi, systemergonomi, 
informationsergonomi  

• Document and communicate 
the result of their own work 
orally and in writing and 
study and judge the work of 
others in a structured way 

• Personskador, människokroppen, antropometri  
• Metoder vid ergonomistudier, gränsvärden och rekommendationer  
• Ljud och vibrationer, biomekanik, teknisk arbetspsykologi  
• Produktutveckling: metoder, kreativitet, patent, projektledning, 

ergonomi och design  Syllabus 
Contents of the lectures: • Personskaderisker, ergonomi och ekonomi, exempel, från praktikfall 

och forskning • Survey, physical ergonomics, 
system ergonomics, 
cognitive ergonomics  Tre två-timmars laborationer. 

Ett projekt med praktisk produktutveckling med fokus på ergonomi. • Personal injuries, the human 
body, anthropometry  

• Methods, limitations, and 
recommendations  Förkunskaper 

Grundkunskaper i produktframtagning, exempelvis: 4F1812, 4F1813 Design 
och produktframtagning, A+B eller 4F1815 Produktframtagning, T eller 
4G1162 Produktframtagning 1 för M. 

• Sound and vibrations, 
biomechanics, technical 
work psychology 

• Product development: 
methods, creativity, patent, 
project leading, ergonomics 
and design  

Kursfordringar 
Godkänd hemtentamen (TEN1; 2 hp). 
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Godkänt projekt (PRO1; 3 hp), redovisas skriftligt och muntligt. 
Godkända laborationer (ÖVN 1, 1 hp). 

• Personal injury risks, 
ergonomics and economics, 
real cases and research  

Three two-hour laboratory experiments.
A project with practical product 
development with focus on ergonomics. 

Kurslitteratur 
Rose, Linda: Ergonomi i produktutvecklingen, Kurskompendium 2005 
Arbete – Människa – Teknik, Arbetarskyddsnämnden 2005, ISBN 91-7522-
895-5 
Lindqvist, Bo: Power Tool Ergonomics, Evaluation of Power Tools, Atlas 
Copco 2007 (Delas ut) 
Utdelat material på föreläsningar. 

Prerequisites 
Basic knowledge in product 
development, e.g. 64F1812, 64F1813, 
Design och produktframtagning, A+B or 
4F1815, Produktframtagning, T or 
4G1162 Produktframtagning 1 for M.  
Requirements Övrigt Written home exam (TEN1; 2 cr.) 
Passed project (PRO1; 3 cr.) 
Lab assignments and reports (ÖVN1; 1 
cr.) 

E-post till examinator och kursansvarig: linda.rose@sth.kth.se 

Required Reading 
Rose, Linda: Ergonomi i 
produktutvecklingen, Kurskompendium 
2005 
Arbete – Människa – Teknik, 
Arbetarskyddsnämnden 2005, ISBN 91-
7522-895-5 
Lindqvist, Bo: Power Tool Ergonomics, 
Evaluation of Power Tools, Atlas Copco 
2007 (Distributed at the first lecture) 
Distributed material at lectures. 
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HM1026  Logistik  Logistics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
B  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Kursens målsättning är att ge 
studenterna grundläggande kunskaper 
om hur varu- och informationsflöden 
genom företag ska fungera på ett 
kostnadseffektivt och kundanpassat sätt. 

Kursens målsättning är att ge studenterna grundläggande kunskaper om hur 
varu- och informationsflöden genom företag ska fungera på ett 
kostnadseffektivt och kundanpassat sätt. 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

Studenten ska efter avslutad kurs: Kunna redogöra för: 
Ett företags logistiksystem, dvs materialflöden från råvara via förädling till 
slutkund samt därtill hörande informationsflöden. 

Kunna redogöra för: 
Ett företags logistiksystem, dvs 
materialflöden från råvara via förädling 
till slutkund samt därtill hörande 
informationsflöden. 

Kunna analysera: 
Det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika funktioner i 
materialflödet. Kunna analysera: 

Det operativa logistikarbete som bedrivs 
inom olika funktioner i materialflödet. Kunna värdera: 

Styrning av logistikaktiviteter. Kunna värdera: 
Styrning av logistikaktiviteter. Kunna analysera: 

Hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska 
resultat. 

Kunna analysera: 
Hur utformningen av logistiksystemet 
påverkar ett företags ekonomiska 
resultat.  
 

Kursinnehåll 
Kursen innehåller en diskussion om den nya synen på logistik som utvecklats 
som en följd av ökad konkurrens, stigande kapitalkostnader och framväxten av 
den nya informationsteknologin. Med hjälp av övningsuppgifter görs 
fördjupningar inom lagerstyrning, inköp samt distribution. 
Undervisningen består av integrerade föreläsningar och seminarier och olika 
former av övningar. 
 

Kursfordringar 
Godkända övningar (ÖVN1; 1,5 hp). 
Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp). 

Kurslitteratur 
Aronsson, Håkan; Ekdahl, Bengt & Oskarsson, Björn, Modern logistik, ISBN 
91-47-06489-7 
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HM1M00  Logistikprocessen  The Logistic Process 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Seth Jonsson, seth.jonsson@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TTILM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3701 

Mål Aim 
Good awareness of the logistics’ role 
and substance in companies and the 
society. In a structures way be able to 
identify and describe essential logistics-
related terms and activities within the 
logistics process. Be able to describe 
and handle aspects on warehousing, 
inbound logistics, and outbound 
distribution, within logistics 
effectiveness. 

Ge kunskaper om synsätt och principer för planering, organisation, 
samordning, utveckling, styrning och kontroll av materialflödet ifrån 
leverantörer via produktion och till slutlig kund. 
 

Kursinnehåll 
Den logistiska processens olika komponenter kommer att presenteras och 
analyseras liksom deras betydelse för företagets konkurrenskraft. 
 

Syllabus 
Kursfordringar The various components of the logistics 

process will be introduced and analyzed 
and in addition their importance to the 
competitive edge of the company. 

Tentamen (TEN1; 4,5 hp) 
Projekt (PRO1; 3 hp) 

Kurslitteratur Requirements 
Aronsson, Håkan & Ekdahl, Bengt & Oskarsson, Björn; Modern logistik, 
Liber 2006. 

Written exam (TEN1; 4.5 cr.). 
Project (PRO1; 3 cr.). 

 Required Reading 
Aronsson, Håkan & Ekdahl, Bengt & 
Oskarsson, Björn: Modern Logistik 
(Modern Logistics), Liber 2006 
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HM1M01  Inköp och Supply Chains  Purchasing and Supply Chains 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Seth Jonsson, seth.jonsson@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TTILM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3702 

Mål Aim 
Good awareness of the role and 
substance of purchasing and supply 
management in companies, public 
authorities, and government agencies. In 
a structures way be able to identify and 
describe essential purchasing-related 
terms and activities within the 
purchasing process. Be able to describe 
and explain aspects on the supplier-base 
design related to purchase needs, 
supplier relations, and sourcing 
strategies. 

Förmedla kunskap om inköpsfunktionens roll och innehåll. 
Inköpsverksamhetens ökande betydelse i företagen ställer större krav på 
medarbetare, system, strategier och tekniker. 
 

Kursinnehåll 
Strategiska och operativa inköpsfrågor; uppbyggnaden av företagets 
leverantörsbas; leverantörsrelationer och leverantörsval; inköpsrollen i 
försörjningskedjan. 
 

Syllabus Kursfordringar 
Strategic and operational purchasing 
matters, supplier base design, buyer-
supplier relations, supplier selection; the 
purchasing role in the supplier chain. 

Tentamen (TEN1, 4,5 hp) 
Projekt (PRO1, 3 hp) 

Kurslitteratur 
Requirements Van Weele, A.J.: Purchasing & Supply Chain Management, Thompson 2005 
Written exam (TEN1; 4.5 cr.). 
Project (PRO1; 3 cr.).  

Required Reading 
Van Weele, A.J.: Purchasing & Supply 
Chain Management, Thompson 2005 
 

 

297 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HM1M02  Ledarskap och personlig utveckling  Leadership and Personal 
Development 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Margareta Cedergren, mce@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9000 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TTILM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3704 

Mål Aim 
To give the participants the basic tools 
for a successful management/leadership 
in different organizations. 

Kursen avser ge deltagarna ett fördjupat och förlängt perspektiv samt en 
ökad förmåga att se komplexiteten och sambanden i omvärlden, ledarskapet 
och i mänskligt beteende. 

Syllabus Dessutom att skapa såväl nyfikenhet som en önskan att lära mer kring frågor i 
vid mening relaterade till ledarskapet. 

From the Socio Psychological and 
Personal aspect: 

Områdena ledarskap och personlig utveckling kommer att betraktas utifrån det 
personliga planet, utifrån ett helhetsperspektiv, situationen i omvärlden och 
den egna verksamheten. Efter kursen skall deltagaren ha nått en högre grad av 
medvetenhet om sig själv som människa och sina förutsättningar som 
ledare/förändringsledare. Utbildningen öppnar en möjlighet att förena dessa 
insikter om sig själv med kunskaper i ledarskap, projektledning, logistik och 
erfarenheter från arbetslivet. 

Leadership, Group Dynamics, Personal 
Development, Ethics, and Morals. 
Organizational Life and Structure 
Multicultural Environments and 
Globalization 
Change, Future – to manage Operational 
Development 

Requirements 
Kursen tar sin avstamp i det personliga ledarskapet, dvs. att medvetandegöra 
den egna relationen till sig själv, till synen på ledarskap/förändringsledarskap. 
Fortsätter sedan med ledarskapet kopplat till grupp, organisation och i relation 
till omvärlden. 

Project work 7,5 cr. 

Required Reading 
Kaufmann/Kaufmann: Psykologi I – 
organisation och ledning, 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-00564-4   

Kursfordringar 
Projekt (PRO1; 7,5 hp) 

Kurslitteratur 
Kaufmann/Kaufmann: Psykologi I – organisation och ledning, 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-00564-4 
 

Övrigt 
Kursen ges på halvfart. Utbildningens upplägg kommer att utgå från 
principerna för process/innehållsrelaterad gruppdynamik, upplevelsebaserad 
inlärning och systematiskt tänkande. Den kommer att innehålla flera 
pedagogiska moment som föreläsningar, grupparbete, tillämpade övningar för 
att tydliggöra området som just berörs, litteraturstudier, erfarenhetsutbyte i 
studiegrupper och ett projektarbete. 
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HM1M03  Project Planning  Project Planning 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
 Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPLVM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3726 

Kortbeskrivning Abstract 
Part one out of total three blocks to 
cover all areas of standard ANSI 99 – 
001 – 2000. 

Part one out of total three blocks to cover all areas of standard ANSI 99 – 001 
– 2000. 
The three blocks can be studied independently. The three blocks can be studied 

independently.  
Aim Mål To give profound knowledge in three of 
the total nine areas in standard ANSI 99 
– 001 – 2000 namely 

To give profound knowledge in three of the total nine areas in standard ANSI 
99 – 001 – 2000 namely 

• Project Scope Management • Project Scope Management 
• Project Integration 

Management • Project Integration Management 
• Project Cost Management  • Project Cost Management  

  
This is to create an education helping 
professionals to perform on a high level 
as project managers in all sorts of 
projects. 

This is to create an education helping professionals to perform on a high level 
as project managers in all sorts of projects. 
 

Kursinnehåll Syllabus 
The theoretical background of the three 
areas scope, integration and cost will be 
trained, as well as practical cases for the 
participants to solve.  The content is 
limited to how to define the scope of the 
project and how to integrate this with 
other work performed in other projects 
or the organisation. Creating work 
breakdown structures and estimating 
cost are also parts of the block. The 
follow-up method Earned Value 
Management will be introduced and 
trained. 

The theoretical background of the three areas scope, integration and cost will 
be trained, as well as practical cases for the participants to solve.  The content 
is limited to how to define the scope of the project and how to integrate this 
with other work performed in other projects or the organisation. Creating 
work breakdown structures and estimating cost are also parts of the block. The 
follow-up method Earned Value Management will be introduced and trained. 
 

Kursfordringar 
Group tasks to be submitted during the course, 2 cr. 
A seminar, which is prepared in groups, 5,5 cr. 
A written examination (Voluntary for higher marks than E)  
 
All three areas scope, integration and cost will be examinated at the same 
time. 

Requirements 
Group tasks to be submitted during the 
course, 2 cr. 
A seminar, which is prepared in groups, 
5,5 cr. 
A written examination (Voluntary for 
higher marks than E)  
 
All three areas scope, integration and 
cost will be examinated at the same 
time. 

Kurslitteratur 
Project Management 
Maylor, Harvey 
                      Prentice Hall 
                      Third edition, 2003. 
                      ISBN 0-273-65541-8 Required Reading 

Project Management  
Maylor, Harvey Handouts and a compendium continually under development. The Internet.                       Prentice Hall 

                       Third edition, 2003. 
                      ISBN 0-273-65541-8 
 
Handouts and a compendium 
continually under development. The 
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Internet. 
 

 

HM1M04  Project Control  Project Control 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A_F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPLVM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3727 

Kortbeskrivning Abstract 
Part two out of total three blocks to 
cover all areas of standard ANSI 99 – 
001 – 2000. 

Part two out of total three blocks to cover all areas of standard ANSI 99 – 001 
– 2000. 
The three blocks can be studied independently The three blocks can be studied 

independently  
Aim Mål To give profound knowledge in three of 
the total nine areas in standard ANSI 99 
– 001 – 2000 namely 

To give profound knowledge in three of the total nine areas in standard ANSI 
99 – 001 – 2000 namely 

• Project Time Management • Project Time Management 
• Project Human Resource 

Management • Project Human Resource Management 
• Project Quality Management  • Project Quality Management  

  
This is to create an education helping 
professionals to perform on a high level 
as project managers in all sorts of 
projects. 

This is to create an education helping professionals to perform on a high level 
as project managers in all sorts of projects. 
 

Kursinnehåll Syllabus 
The theoretical background of the three 
areas time, HRM and quality will be 
presented. Time management will 
concentrate on the difficult part of 
estimation time consumption of 
activities. Quality Management will 
concentrate on how to administer and 
utilize a Quality Plan complying with 
ISO 10005. The greater part, human 
resource management, will concentrate 
on manning and solving personnel 
problems in projects. 

The theoretical background of the three areas time, HRM and quality will be 
presented. Time management will concentrate on the difficult part of 
estimation time consumption of activities. Quality Management will 
concentrate on how to administer and utilize a Quality Plan complying with 
ISO 10005. The greater part, human resource management, will concentrate 
on manning and solving personnel problems in projects. 
 

Kursfordringar 
Group tasks to be submitted during the course 2 cr. 
A seminar, which is prepared in groups 5,5 cr. 
A written examination (Voluntary for higher marks than E) 
 
All three areas time, HRM and quality will be examinated at the same time. 

Requirements 
Group tasks to be submitted during the 
course 2 cr. 
A seminar, which is prepared in groups 
5,5 cr. 
A written examination (Voluntary for 
higher marks than E) 
 
All three areas time, HRM and quality 
will be examinated at the same time. 

Kurslitteratur 
Maylor, Harvey  
Project Management 
Prentice Hall Third edition, 2003. 
ISBN 0-273-65541-8 Required Reading 
Handouts and a compendium continually under development. The Internet. Maylor, Harvey  
 Project Management 

Prentice Hall Third edition, 2003. 
ISBN 0-273-65541-8 
Handouts and a compendium 
continually under development. The 
Internet. 
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HM1M05  Project Analysis  Project Analysis 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPLVM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3728 

Kortbeskrivning Abstract 
Part three out of total three blocks to 
cover all areas of standard ANSI 99 – 
001 – 2000. 

Part three out of total three blocks to cover all areas of standard ANSI 99 – 
001 – 2000. 
The three blocks can be studied independently. The three blocks can be studied 

independently.  
Aim Mål To give profound knowledge in three of 
the total nine areas in standard ANSI 99 
– 001 – 2000 namely 

To give profound knowledge in three of the total nine areas in standard ANSI 
99 – 001 – 2000 namely 

• Project Communication 
Management 

• Project Communication Management 
• Project Risk Management • Project Risk Management 
• Project Procurement Management  • Project Procurement 

Management   
 This is to create an education helping professionals to perform on a high level 

as project managers in all sorts of projects. This is to create an education helping 
professionals to perform on a high level 
as project managers in all sorts of 
projects. 

 

Kursinnehåll 
Syllabus The theoretical background of the three areas communication, risk and 

procurement will be taught. Risk will cover all types of risks found in project 
work including the risk of failure due to administrative flaws as well as 
economical and technical risks. Communication will be an extension of 
quality in the respect that it concentrates on the formal information system and 
not difficulties in communication person to person, which is part of HRM in 
the earlier block. Procurement and risk will be linked together as many risks 
stem from inefficient procurement. The different methods for vendor 
assessment and other tools will be presented. 

The theoretical background of the three 
areas communication, risk and 
procurement will be taught. Risk will 
cover all types of risks found in project 
work including the risk of failure due to 
administrative flaws as well as 
economical and technical risks. 
Communication will be an extension of 
quality in the respect that it concentrates 
on the formal information system and 
not difficulties in communication person 
to person, which is part of HRM in the 
earlier block. Procurement and risk will 
be linked together as many risks stem 
from inefficient procurement. The 
different methods for vendor assessment 
and other tools will be presented. 

 

Kursfordringar 
Group tasks to be submitted during the course 2 cr. 
A seminar, which is prepared in groups 5,5 cr. 
A written examination (Voluntary for higher marks than E) 
 
All three areas procurement, risk and communication will be examinated at 
the same time. 

Requirements 
Group tasks to be submitted during the 
course 2 cr. 
A seminar, which is prepared in groups 
5,5 cr. 
A written examination (Voluntary for 
higher marks than E) 
 
All three areas procurement, risk and 
communication will be examinated at 
the same time. 

Kurslitteratur 
Project Management 
Maylor, Harvey 
                     Prentice Hall 
                     Third edition, 2003. 
                     ISBN 0-273-65541-8 
 Required Reading 

Project Management Handouts and a compendium under development. The Internet. 
Maylor, Harvey                       Prentice Hall 
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                     Third edition, 2003. 
                     ISBN 0-273-65541-8 
 
Handouts and a compendium under 
development. The Internet. 
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HM2000  Logistikens rättsliga omvärld  Legislation Issues in Logistics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Göran Stöth, g.stoth@telia.com Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TTILM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3703 

Mål Aim 
The purpose of this course is to give 
knowledge regarding the legal problems 
arising from buyer and seller of 
transport and logistic service. During the 
course the students will go through basic 
topics as judicial systems, agreements, 
sales contracts, and terms of delivery 
according to Incoterms. Furthermore 
laws and standard-form contract 
regarding transportation (both domestic 
and international, and logistics are 
thoroughly examined. Subjects such as 
Third-Party Logistics Providers, Cross-
docking, are also being dealt with. 

Kursens syfte är att deltagarna skall tillägna sig goda kunskaper om de 
rättsliga problem som uppträder för såväl köpare som producenter av transport 
och logistiktjänster. Särskilt behandlas frågor vid tredje-parts-logistik, cross-
docking, merge-in transit, allocation-in transit m.m. men även de rättsliga 
problem som är förenade med logistiken kring elektronisk handel berörs. Efter 
genomgången kurs skall kursdeltagarna på egen hand kunna lösa enklare 
juridiska problem inom de genomgångna avsnitten, kunna avgöra när juridisk 
expertis bör rådfrågas samt kunna följa och förstå även svårare juridiska 
resonemang. 
 

Kursinnehåll After passing this course the students are 
able to solve simple legal problems, 
have the knowledge to judge when to 
contact a legal advisor, and also to 
understand more difficult legal 
discussions within the extent of this 
course. 

1) Rätt och rättsväsende; Rättssystemets karaktär och indelning. De olika 
rättskällorna. Domstolsväsendet och skiljeförfarande.  
2) Upprättande och bedömning av avtal inom rättsområdet. Inriktningen är 
mot branschens standardavtal NSAB 2000 men även mellanmansrätten såsom 
fullmaktsläran och speditörens roll behandlas.  
3) Köprätten behandlar ur dels ett nationellt men även ett internationellt 
perspektiv parternas prestationer, riskövergång, kontraktsbrott samt 
regleringen av olika system för betalning såsom efterkrav och elektroniska 
betalningar men även skadestånd inom kontraktsförhållande.  
4) Leveransvillkoren Incoterms 2000. Rätten till godset vid flera 
konkurrerande parter.  
5) En för logistiken särpräglad situation är att prestationen involverar flera 
parter, här behandlar vi särskilt de rättsliga förhållandena vid s.k. tredje-parts-
logistik.  
6) Transporträtten behandlar sjö-, flyg- ,järnvägs- och landsvägsrätt både ur 
ett nationell och internationellt perspektiv, s.k. multimodala transporter.  
7) Försäkringsrätten behandlar varu-, ansvars och transportförsäkringar.  
8) Lagvalsregler vid internationella transporter.  
9) Framtidens logistik - vilka problem ger den för juridiken. 

Syllabus 
1) The rights and the administrations of 
justice: The character of the legal 
system. The different sources of rights. 
The judiciary and arbitration. 
2) Raising and judging of contracts in 
relation to the trade agreement – NSAB 
2000. 
3) The legal aspects of contract is dealt 
with on a domestic and international 
point of view including terms of 
delivery (Incoterms 2000), breach of 
contract, cash on delivery, cash against 
documents, letter of credit, and general 
average. 
4) Law of damages and law of torts. 
5) Problems arising when there are more 
than two parties involved, Third-Party 
Providers. 
6) The different law of different 
transport – sea, railway, road, and 
aviation – and multi-modal transport and 
successive carriage is thoroughly 
examined. 
7) Cargo and liability insurance is 
carefully treated. 
8) The rules concerning which legal 
provision to be used in each case is dealt 
with. 
9) The logistics in the future – which are 
the problems. 

 

Förkunskaper 
Grundläggande logistik eller motsvarande 

Kursfordringar 
Projekt 2p 
Tentamen 3p 

Kurslitteratur 
Ramberg, Ramberg: Avtalsrätten, en introduktion; Norstedts 2003. 
Falk: Lagtextkompendium i affärsjuridik; Jure bokhandel 2003. 
Stöth: Transport- och logistikrätt; Industrilitteratur 2004. 
 Prerequisites 
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Basic logistics or equivalent. 
Övrigt 

Requirements Kursen ges på halvfart, delvis på distans. Kursdeltagarna samlas fem hela 
dagar + examinationsdag. Kursen ges på svenska. 
Föreläsningar baserade på kurslitteraturen tar i första hand upp grundläggande 
regler samt svårare avsnitt. Övrigt material tas upp i den mån tiden medger 
det. Övningarna och projektarbetena avser att ge övning i hur man tar reda på 
vad som är gällande rätt samt hur man identifierar juridiska problem i en 
komplex 

The course consists of lectures, practice, 
project work, and written examination. 
Project work 2 cr. 
Examination 3 cr. 

Required Reading 
Ramberg, Ramberg: Avtalsrätten, en 
introduktion, Nordstedts 2003 
Falk: Laxtextkompendium i affärsjuridik, 
Jure Bokhandel 2005 
Stöth: Transport- och logistikrätt, 
Industrilitteratur 2004 

Other 
The course is based upon half-time 
studies. The students are gathered 5 days 
+ examination day. The language is 
Swedish. 
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HM2001  Godstransportsystem  Transportation System 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lars Arvidsson, 

lars.arvidsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 070 7553993 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TTILM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3706 

Mål Aim 
This course will give the participants 
basic knowledge about transport of 
goods based on three perspectives: 

Denna kurs skall förmedla grundläggande kunskaper om godstransporter 
utifrån tre perspektiv: 
 • Demand for transport of 

goods. What forces a 
continuously greater demand 
for these services? 

- behovet av godstransporter d v s vad är det som triggar vårt allt större behov 
av dessa tjänster 
- utbud och produktion av godstransporttjänster d v s hur ser den marknad ut 
som tillhandahåller dessa tjänster               

• Offer and production of 
goods. What does the market 
look like that offers these 
services? 

-statens/samhällets roll när det gäller sambandet mellan godstransporter och 
infrastruktur 

• The role of the state when it 
comes to the connection 
between transport of goods 
and the infrastructure. 

 

Kursinnehåll 
Kursen ger teoretiska kunskaper om godstransporternas roll och betydelse i 
företagens logistiksystem. Det innebär en belysning av det varuproducerande 
företagets behov av godstransporttjänster beträffande omfattning, struktur, 
styrning och tekniker etc, d v s företagets krav på den fysiska förflyttningen av 
gods. Likaså förmedlas kunskaper beträffande produktion av transporttjänster 
bl a när det gäller modeller och metoder för utformning och drift av 
transportsystem liksom teorier för olika aktörers föreställningar och agerande 
på denna marknad. IT-teknikens betydelse för styrning av 
godstransportsystem belyses också. Grundläggande kunskaper ges beträffande 
sambandet mellan godstransporter och samhällsekonomi. Trafikpolitiken och 
dess betydelse för godstransporter när det gäller kostnader för infrastruktur 
och miljö redovisas också. 

Syllabus 
This course gives theoretical knowledge 
about the role and the importance that 
transport of goods has for the logistic 
system in a producing company. That 
means a description of the requirements 
of the transports that the company has, 
such as range, structure, managed and 
technical solutions. The participants will 
also be given knowledge of how 
transport services are produced as well 
as how the market for these services 
looks like. The importance of the 
information technology in transport of 
goods will also be described. The 
transport policy of the state and its 
consequences for transport of goods is 
presented when it comes to economic 
and environmental issues. 

 

Förkunskaper 
Grundläggande logistik eller motsvarande 

Kursfordringar 
Prerequisites Projekt 3 hp 

Tentamen 4,5 hp 
Basic logistics. 

Requirements 
Kurslitteratur Written exam (TEN1; 4,5 cr.). 

Project (PRO1; 3 cr.). Lumsden K; Logistikens grunder, Studentlitteratur 2006. 
 Required Reading 

Lumsden K; Logistikens grunder, 
Studentlitteratur 2006. Övrigt 

För vidare info se http://www3.telge.kth.se/lar/  
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HM2002  Logistik, fortsättningskurs  Logistics, Intermediate Course 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lars Arvidsson, 

lars.arvidsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 070 7553993 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIASB3, TTILM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish Föreläsningar    20 h          Språk/Language 
  Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3707 

Mål Aim 
This course will give the participants 
further knowledge in how different 
decisions about manage and structure 
influence the total costs and the delivery 
services of a producing company. 

Målet med kursen är att studenterna ska få en ökad kunskap om hur olika 
styrbeslut och strukturbeslut påverkar ett företags totalkostnad och 
leveransservice. 
 

Syllabus Kursinnehåll In this course manage and design of 
logistic structures will be described. 
This is a large area, and the course will 
focus on the most usual issues. That 
means for example different supply 
strategies and how they are connected 
with different production strategies. This 
will be illustrated by a game. Different 
concepts such as VMI (vendor managed 
inventory) will be discussed in a 
seminar. Even the problem of managing 
several companies in a chain is 
presented in a game (Beer Game). 

Kursen handlar om styrning och design av logistikstrukturer. Det är ett stort 
område varför kursen fokuserar de vanligaste styrnings- och designfrågorna. 
Även om utvecklingen går mot att större och större delar av en 
förädlingskedja styrs och utformas gemensamt så är de allra flesta besluten 
fortfarande knutna till det enskilda företaget. Kursen tar bland annat upp olika 
försörjningsstrategier och hur de är kopplade till olika produktionsstrategier. 
Det exemplifieras med hjälp av ett legospel. Olika koncept som t ex VMI 
(vendor managed inventory) behandlas vid ett litteraturseminarium. Även 
styrning av flera olika företag gemensamt tas upp i samband med ett spel 
(Beer Game). 
 Prerequisites 

6S3701 The Logistic Process or 
corresponding. Förkunskaper 

6S3701 Logistikprocessen eller motsvarande 
Requirements 

Kursfordringar Written examination (TEN1; 4,5 cr.). 
Project (PRO1; 3 cr.). Projekt 3 hp 

Tentamen 4,5 hp Required Reading 
Björnlund, D et al: Logistik för 
konkurrenskraft, Liber 2003 Kurslitteratur 

Björnland D mfl: Logistik för konkurrenskraft, Liber 2003  
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HM2003  Leadership for Operational Development  Leadership for Operational 
Development 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Margareta Cedergren, mce@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9000 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TPLVM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3729 

Kortbeskrivning Abstract 
A block in the master course Project 
Management and Operational 
Development. 

A block in the master course Project Management and Operational 
Development. 
 

Aim 
Mål To increase the participant’s self 

knowledge and qualifications as a 
leader/project manager. To increase the participant’s self knowledge and qualifications as a 

leader/project manager. Furthermore to combine this with 
knowledge in leadership, project 
management and with professional 
experience. 

Furthermore to combine this with knowledge in leadership, project 
management and with professional experience. 
 

Syllabus Kursinnehåll - personal management 
- personal management - project management 
- project management - leadership 

- management teams - leadership - organisation models - management teams - complex systems and systems thinking 
- organisation models - communication 
- complex systems and systems thinking - conflict and collaboration strategies 

- implementation and evaluation - communication 
- conflict and collaboration strategies Prerequisites 

To increase the outcome of the course it 
is an advantage for the participant to 
have professional experience as a 
manager/having attended a basic 
management course. 

- implementation and evaluation 
 

Förkunskaper 
To increase the outcome of the course it is an advantage for the participant to 
have professional experience as a manager/having attended a basic 
management course. 

Requirements 
Group tasks to be submitted during the 
course 1p 
Seminar as a group task – based on an 
investigation into the 
management/organisation areas. 4p 
Marks: 
3, 4 and 5 according to KTH standards 

Kursfordringar 
Group tasks to be submitted during the course 1p 
Seminar as a group task – based on an investigation into the 
management/organisation areas. 4p 
Marks: 
3, 4 and 5 according to KTH standards 
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HM2004  Practical Statistics  Practical Statistics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPLVM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3730 

Kortbeskrivning Abstract 
A block in the degree of master course 
Project Management and Operational 
Development 

A block in the degree of master course Project Management and Operational 
Development 
 

Aim 
Mål To give the participant knowledge about 

the possibilities of business or 
organisational control when using 
statistics to assess projects and 
organisational performance including 
Gauge R&R and using those methods 
for prediction and for decision support.  

To give the participant knowledge about the possibilities of business or 
organisational control when using statistics to assess projects and 
organisational performance including Gauge R&R and using those methods 
for prediction and for decision support.  
  Statistics even in it’s simplest form can be of great value if it used in a smart 
way and is combined for instance with regression analysis, orthogonal 
matrices and Monte Carlo methods. All of which are taught within the block. 

Statistics even in it’s simplest form can 
be of great value if it used in a smart 
way and is combined for instance with 
regression analysis, orthogonal matrices 
and Monte Carlo methods. All of which 
are taught within the block. 

 

Kursinnehåll 
The block starts with brushing up old knowledge in statistical methods and the 
theory necessary to understand the block.  

Syllabus 
The block starts with brushing up old 
knowledge in statistical methods and the 
theory necessary to understand the 
block.  

 
Measurements in organisations will be presented together with different 
methods of data catch and the possible evaluation methods for different kinds 
of data sets. A large part of the content in the block will be Monte Carlo 
Analysis using the program @RISK as well as different regression models. 

 
Measurements in organisations will be 
presented together with different 
methods of data catch and the possible 
evaluation methods for different kinds 
of data sets. A large part of the content 
in the block will be Monte Carlo 
Analysis using the program @RISK as 
well as different regression models. 

 

Förkunskaper 
Knowledge of Mathematical Statistics complying with 6E2211 or equal. 

Kursfordringar 
Prerequisites Group tasks as computer-based problem solving using Excel and @RISK. 4,5 

cr. 
Written examination 3 cr. 
Marks: 
 A-F in accordance with the ordinary system of KTH 

Knowledge of Mathematical Statistics 
complying with 6E2211 or equal. 

Requirements 
Group tasks as computer-based problem 
solving using Excel and @RISK. 4,5 cr.
Written examination 3 cr. 
Marks: 
 A-F in accordance with the ordinary 
system of KTH 

Kurslitteratur 
Vose, David 
Quantitative Risk Analysis 
Wiley, 1997 (or later if new edition is issued) Required Reading 
Handouts Vose, David 
 Quantitative Risk Analysis 

Wiley, 1997 (or later if new edition is 
issued) 
Handouts 
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HM2005  The Organisation and the Management System  The Organisation and the 
Management System 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPLVM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S3731 

Kortbeskrivning Abstract 
A block in the degree of master course 
Project Management and Operational 
Development to be studied after 
Practical Statistics, 6S3730 

A block in the degree of master course Project Management and Operational 
Development to be studied after Practical Statistics, 6S3730 
 

Mål Aim 
To give the participant knowledge about 
how practical leadership is performed 
utilizing a management system. Leading 
is not only being charismatic and 
convincing. It is to its largest extent 
creating routines and instructions 
anchored in the Business Strategy and 
made pedagogical and clear for the 
personnel to use in the day-to-day work. 

To give the participant knowledge about how practical leadership is 
performed utilizing a management system. Leading is not only being 
charismatic and convincing. It is to its largest extent creating routines and 
instructions anchored in the Business Strategy and made pedagogical and 
clear for the personnel to use in the day-to-day work. 
 
The best system for this would be the management system originally 
developed for quality control but today extended far beyond only that part. To 
learn how to administer and use this system for business control is the aim of 
this block. 

 
The best system for this would be the 
management system originally 
developed for quality control but today 
extended far beyond only that part. To 
learn how to administer and use this 
system for business control is the aim of 
this block. 

 

Kursinnehåll 
Short brush up of knowledge in quality and the basic quality tools. 
Understanding complexity, since the management system is an intelligent 
reduction of the holistic approach to organisational management and 
leadership. How to administer a management system. Understanding 
processes and how to manage the white spaces in the organisation chart. Using 
results from statistics and data catch (see practical Statistics 6S3730).  How to 
use visualization for practical instructions. Self-governing groups within the 
management system. 

Syllabus 
Short brush up of knowledge in quality 
and the basic quality tools. 
Understanding complexity, since the 
management system is an intelligent 
reduction of the holistic approach to 
organisational management and 
leadership. How to administer a 
management system. Understanding 
processes and how to manage the white 
spaces in the organisation chart. Using 
results from statistics and data catch (see 
practical Statistics 6S3730).  How to use 
visualization for practical instructions. 
Self-governing groups within the 
management system. 

 

Förkunskaper 
Having knowledge of quality work complying with 6S2407 or equal. 

Kursfordringar 
Group tasks to be submitted during the course 
Seminar as a group task solving a problem in a company (live or pedagogical 
case) 4,5 cr. 
Written examination 3 cr. 
Marks: 
A-F according to KTH standard 

Prerequisites 
Having knowledge of quality work 
complying with 6S2407 or equal. 

Requirements 
Group tasks to be submitted during the 
course 
Seminar as a group task solving a 
problem in a company (live or 
pedagogical case) 4,5 cr. 
Written examination 3 cr. 
Marks: 
A-F according to KTH standard 

Kurslitteratur 
Rummler Gaery & Brache Alan 
Improving performance 
Jossey Bass, 1996 
 
Greif 

Required Reading The Visual Factory Rummler Gaery & Brache Alan Productivity Press, 1991 Improving performance 
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 Jossey Bass, 1996 
 
Greif 
The Visual Factory 
Productivity Press, 1991 
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HM200X  Examensarbete inom projektledning och 
verksamhetsutveckling för magisterexamen 

Degree Project in Project 
Management and Operational 
Development (Master) 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Roland Langhé, 

roland.langhe@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9447 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPLVM1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
To give the participant knowledge about 
how practical leadership is performed 
utilizing a management system. Leading 
is not only being charismatic and 
convincing. It is to its largest extent 
creating routines and instructions 
anchored in the Business Strategy and 
made pedagogical and clear for the 
personnel to use in the day-to-day work. 

To give the participant knowledge about how practical leadership is 
performed utilizing a management system. Leading is not only being 
charismatic and convincing. It is to its largest extent creating routines and 
instructions anchored in the Business Strategy and made pedagogical and 
clear for the personnel to use in the day-to-day work. 
 
The best system for this would be the management system originally 
developed for quality control but today extended far beyond only that part. To 
learn how to administer and use this system for business control is the aim of 
this block. 

 
The best system for this would be the 
management system originally 
developed for quality control but today 
extended far beyond only that part. To 
learn how to administer and use this 
system for business control is the aim of 
this block. 
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HN0004  Matematik /Basårskurs/  Mathematics 
 

24 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 24 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
G  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Kan ej läsas som fristående kurs 

Kortbeskrivning Aim 
Mål att uppnå efter avslutade kurser:  Kursen skall ge en grundläggande förståelse för färdigheter i den 

matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser, 
som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningar 

 
Delkurs 1  
Studenten skall kunna: 

 • ha fördjupad taluppfattning 
och behärska numerisk 
räkning med reella tal 
skrivna på  
olika sätt samt kunna hantera 
formler 

Mål 
Mål att uppnå efter avslutade kurser:  
 
Delkurs 1  • beräkna och med korrekta 

enheter ange omkrets och 
area för några enkla områden 
samt area och volym för 
några enkla kroppar samt 
känna till begrepp och kunna 
använda viktiga satser från 
klassisk geometri 

Studenten skall kunna: 
• ha fördjupad taluppfattning och behärska numerisk räkning med 

reella tal skrivna på  
olika sätt samt kunna hantera formler 

• beräkna och med korrekta enheter ange omkrets och area för några 
enkla områden samt area och volym för några enkla kroppar samt 
känna till begrepp och kunna använda viktiga satser från klassisk 
geometri 

• behärska trigonometri i 
rätvinkliga trianglar   

• tolka, förenkla och omforma 
algebraiska uttryck med 
polynom  

• behärska trigonometri i rätvinkliga trianglar   
• tolka, förenkla och omforma algebraiska uttryck med polynom  

• ställa upp och lösa ekvationer 
av första och andra graden, 
linjära olikheter, 
rotekvationer och även 
polynomekvationer av högre 
grad genom faktorisering 
eller genom substitution 

• ställa upp och lösa ekvationer av första och andra graden, linjära 
olikheter, rotekvationer och även polynomekvationer av högre grad 
genom faktorisering eller genom substitution 

• ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa 
ekvationer som innehåller rationella uttryck 

• tolka och använda potenser och logaritmer med reella exponenter 
samt behärska gällande räknelagar t.ex. vid lösning av ekvationer 

• ställa upp, förenkla och 
använda rationella uttryck 
samt lösa ekvationer som 
innehåller rationella uttryck • förklara vad som kännetecknar linjära och några icke-linjära 

funktioner • tolka och använda potenser 
och logaritmer med reella 
exponenter samt behärska 
gällande räknelagar t.ex. vid 
lösning av ekvationer 

• arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa 
ekvationssystem med algebraiska metoder samt tolka lösningen ur 
grafiskt perspektiv 

• med hjälp av symmetriegenskapen hos andragradsfunktionen 
bestämma maximi- och minimipunkter 

• förklara vad som 
kännetecknar linjära och 
några icke-linjära funktioner • ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner, 

potensfunktioner och exponentialfunktioner som modeller för 
verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle 

• arbeta med räta linjens 
ekvation i olika former samt 
lösa ekvationssystem med 
algebraiska metoder samt 
tolka lösningen ur grafiskt 
perspektiv 

• använda sina kunskaper vid problemlösning och i studieinriktningens 
övriga ämnen. 

 • med hjälp av 
symmetriegenskapen hos 
andragradsfunktionen 
bestämma maximi- och 
minimipunkter 

Delkurs 2 
• förklara, åskådliggöra, använda och tolka begreppen ändringskvot 

och derivata för  
en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos 
funktionen och dess graf 

• ställa upp, tolka, använda och 
åskådliggöra linjära 
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funktioner, potensfunktioner 
och exponentialfunktioner 
som modeller för verkliga 
förlopp inom privatekonomi 
och i samhälle 

• härleda och använda deriveringsregler för några grundläggande 
potensfunktioner, exponentialfunktioner och använda kedjeregeln 

• beskriva varför och hur talet e införs 
• dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans 

värde numeriskt då funktionen är given genom sin graf • använda sina kunskaper vid 
problemlösning och i 
studieinriktningens övriga 
ämnen. 

• använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika 
tillämpade sammanhang  

 • använda matematiska modeller av olika slag, även sådana som 
bygger på aritmetiska och geometriska talföljder  Delkurs 2 

• förklara, åskådliggöra, 
använda och tolka begreppen 
ändringskvot och derivata för 
en funktion samt använda 
dessa för att beskriva 
egenskaper hos funktionen 
och dess graf 

• vid problemlösning använda grafritande räknare för att utföra 
beräkningar och åskådliggöra grafer. 

 
Delkurs 3 

• formulera och lösa matematiska problem av betydelse för 
tillämpningar med fördjupad kunskap om sådana begrepp och 
metoder som ingår i tidigare kurs 

• härleda och använda 
deriveringsregler för några 
grundläggande 
potensfunktioner, 
exponentialfunktioner och 
använda kedjeregeln 

• använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa 
trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla 
trigonometriska ekvationer samt utnyttja dessa vid problemlösning 

• beskriva varför och hur talet 
e införs 

• rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa 
funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp • dra slutsatser om en 

funktions derivata och 
uppskatta derivatans värde 
numeriskt då funktionen är 
given genom sin graf 

• härleda och använda de formler som behövs för att omforma 
trigonometriska uttryck vid lösning av trigonometriska ekvationer 

• beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel 
• förklara deriveringsreglerna för trigonometriska funktioner, 

logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, samt kunna tillämpa 
dessa regler vid problemlösning 

• använda sambandet mellan 
en funktions graf och dess 
derivata i olika tillämpade 
sammanhang  • använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang • använda matematiska 
modeller av olika slag, även 
sådana som bygger på 
aritmetiska och geometriska 
talföljder  

 
Delkurs 4  

• förklara deriveringsreglerna för produkt och kvot av elementära 
funktioner • vid problemlösning använda 

grafritande räknare för att 
utföra beräkningar och 
åskådliggöra grafer. 

• bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad 
problemlösning 

• förklara innebörden av begreppet differentialekvation och ge 
exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa 
problemsituationer där de kan uppstå 

 
Delkurs 3 

• formulera och lösa 
matematiska problem av 
betydelse för tillämpningar 
med fördjupad kunskap om 
sådana begrepp och metoder 
som ingår i tidigare kurs 

• förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet 
mellan integral och derivata samt ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar 

• förstå sambanden mellan exakta värden för olika vinklar med hjälp 
av enhetscirkeln • använda enhetscirkeln för att 

definiera trigonometriska 
begrepp, visa 
trigonometriska samband och 
ge fullständiga lösningar till 
enkla trigonometriska 
ekvationer samt utnyttja 
dessa vid problemlösning 

• formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
vald studieinriktning. 

 

Kursinnehåll 
kk Matematik motsvarande naturvetenskapligt program på 
gymnasieskolan. Kursen är uppdelad i fyra delstudiekurser, del 1;6hp del 
2;6hp del 3;6hp och del 4;6hp Detaljinnehållet  definieras i kurs PM 

• rita grafer till 
trigonometriska funktioner 
samt använda dessa 
funktioner som modeller för 
verkliga periodiska förlopp 

 

Förkunskaper • härleda och använda de 
formler som behövs för att 
omforma trigonometriska 
uttryck vid lösning av 
trigonometriska ekvationer 

Grundläggande behörighet och matematik B 

Kursfordringar 
Godkända skriftliga tentamina 
TEN1; 6hp, TEN2; 6hp, TEN3; 6hp, TEN4; 6hp 
TEN1 och TEN2 kan även godkännas med betyget E genom två godkända 
kontrollskrivningar per delkurs. Kontrollskrivningarna får endast användas vid 
ordinarie tentamen. 

• beräkna sidor och vinklar i 
en godtycklig triangel 

• förklara deriveringsreglerna 
för trigonometriska 
funktioner, 
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För högre betyg på delkurs 1 och delkurs 2 krävs att studenten deltar vid 
skriftlig tentamen. 
På TEN4 är inga hjälpmedel tillåtna (miniräknare och formelsamling). 
Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt 
av valda uppgifter kontinuerligt under kursen. Slutbetyg grundas på samtliga 
moment. 

logaritmfunktioner, 
sammansatta funktioner, 
samt kunna tillämpa dessa 
regler vid problemlösning 

• använda andraderivatan i 
olika tillämpade 
sammanhang 

 
Delkurs 4  Kurslitteratur 

• förklara deriveringsreglerna 
för produkt och kvot av 
elementära funktioner 

Björk-Brolin Matematik 3000 kurs C och D för NV-programmet 
Björk-Brolin Formler och tabeller 
 • bestämma primitiva 

funktioner och använda dessa 
vid tillämpad problemlösning 

• förklara innebörden av 
begreppet 
differentialekvation och ge 
exempel på några enkla 
differentialekvationer och 
redovisa problemsituationer 
där de kan uppstå 

• förklara innebörden av 
begreppet integral och 
klargöra sambandet mellan 
integral och derivata samt 
ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av 
grundläggande tillämpningar 

• förstå sambanden mellan 
exakta värden för olika 
vinklar med hjälp av 
enhetscirkeln 

• formulera, analysera och lösa 
matematiska problem av 
betydelse för vald 
studieinriktning. 
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HN0007  Matematik /Basårskurs/  Mathematics 
 

12 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 12 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
G  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Kan ej läsas som fristående kurs 

Kortbeskrivning Aim 
Mål att uppnå efter avslutade kurser: Kursen skall ge en grundläggande förståelse för färdigheter i den 

matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser, 
som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningar. 

Studenten skall kunna: 
Delkurs 3 

• formulera och lösa 
matematiska problem av 
betydelse för tillämpningar 
med fördjupad kunskap om 
sådana begrepp och metoder 
som ingår i tidigare kurs  

 

Mål 
Mål att uppnå efter avslutade kurser: 
Studenten skall kunna: • använda enhetscirkeln för att 

definiera trigonometriska 
begrepp, visa 
trigonometriska samband och 
ge fullständiga lösningar till 
enkla trigonometriska 
ekvationer samt utnyttja 
dessa vid problemlösning  

Delkurs 3 
• formulera och lösa matematiska problem av betydelse för 

tillämpningar med fördjupad kunskap om sådana begrepp och 
metoder som ingår i tidigare kurs  

• använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa 
trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla 
trigonometriska ekvationer samt utnyttja dessa vid problemlösning  • rita grafer till 

trigonometriska funktioner 
samt använda dessa 
funktioner som modeller för 
verkliga periodiska förlopp  

• rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa 
funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp  

• härleda och använda de formler som behövs för att omforma 
trigonometriska uttryck vid lösning av trigonometriska ekvationer  • härleda och använda de 

formler som behövs för att 
omforma trigonometriska 
uttryck vid lösning av 
trigonometriska ekvationer  

• beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel  
• förklara deriveringsreglerna för trigonometriska funktioner, 

logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, samt kunna tillämpa 
dessa regler vid problemlösning  • beräkna sidor och vinklar i 

en godtycklig triangel  
• använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang • förklara deriveringsreglerna 

för trigonometriska 
funktioner, 
logaritmfunktioner, 
sammansatta funktioner, 
samt kunna tillämpa dessa 
regler vid problemlösning  

Delkurs 4  
• förklara deriveringsreglerna för produkt och kvot av elementära 

funktioner  
• bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad 

problemlösning  
• använda andraderivatan i 

olika tillämpade 
sammanhang 

• förklara innebörden av begreppet differentialekvation och ge 
exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa 
problemsituationer där de kan uppstå  Delkurs 4  

• förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet 
mellan integral och derivata samt ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar  

• förklara deriveringsreglerna 
för produkt och kvot av 
elementära funktioner  

• bestämma primitiva 
funktioner och använda dessa 
vid tillämpad problemlösning 

• förstå sambanden mellan exakta värden för olika vinklar med hjälp 
av enhetscirkeln  

• förklara innebörden av 
begreppet 
differentialekvation och ge 
exempel på några enkla 
differentialekvationer och 
redovisa problemsituationer 
där de kan uppstå  

• formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
vald studieinriktning. 

 

Kursinnehåll 
Matematik motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasieskolan. 
Kursen är uppdelad i två delstudiekurser, del 3;6hp och del 4;6hp • förklara innebörden av 

begreppet integral och 
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Detaljinnehållet definieras i kurs PM klargöra sambandet mellan 
integral och derivata samt 
ställa upp, tolka och använda 
integraler i olika typer av 
grundläggande tillämpningar  

 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet och matematik C • förstå sambanden mellan 

exakta värden för olika 
vinklar med hjälp av 
enhetscirkeln  

Kursfordringar 
Godkända skriftliga tentamina 
TEN3; 6hp, TEN4; 6hp med betygsskalan A-F. På TEN4 är inga hjälpmedel 
tillåtna (miniräknare och formelsamling). 
Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt 
av valda uppgifter kontinuerligt under kursen. Slutbetyg grundas på samtliga 
moment. 

• formulera, analysera och lösa 
matematiska problem av 
betydelse för vald 
studieinriktning. 

 

Kurslitteratur 
Björk-Brolin Matematik 3000 kurs C och D för NV-programmet 
Björk-Brolin Formler och tabeller 
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HN1001  Tillämpad matematik  Applied Mathematics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Lars Johansson, ljn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9477 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIEEA1, TIEHL1, TIELE1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
B  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 3 för dem som började utbildningen VT07 

Tidigare kursnummer: 6S3053 

Mål Aim 
The course aims to provide knowledge 
to interpret natural and technical 
systems in terms of differential 
equations. When given text based 
problems, the student should be able to 
reformulate them as differential 
equations and solve them. If they can 
not be solved analytically, the student 
should be able to solve them by 
numerical methods (using computer 
aids).  

Kursens mål är att ge kännedom om hur beteende hos naturen och tekniska 
system kan tolkas med hjälp av differentialekvationer. På basis av 
problemtexter skall studenterna kunna ställa upp de differentialekvationer som 
ger lösningen och lösa dessa. Om de inte låter sig lösas analytiskt skall 
studenten kunna lösa dem med numeriska metoder (med datorhjälpmedel). 
Kursen skall ge grunder inför kommande kurser med transformteori genom 
studier av serier, såsom geometriska serier, taylorutvecklingar och 
fourierserier. 
Efter avslutad kurs skall studenten  

• kunna tillämpa metoder för beräkning med komplexa tal och därvid 
göra beräkningar i polär form, rektangulär form och potensform 

The course should provide basic skills 
for coming courses involving 
transformation theory, by studying 
series, such as geometric series, Taylor- 
and Fourier series.  

• kunna formulera differentialekvationer på basis av tekniska och 
naturvetenskapliga problemställningar 

• kunna lösa linjära differentialekvationer av första och andra 
ordningen liksom differentialekvationer med trigonometriska 
högerled 

 
After finishing the course, the students 
should 

• Be able to perform 
calculations using complex 
numbers, and then work with 
complex numbers in 
rectangular and polar form. 

• kunna använda numeriska metoder och tillgängliga 
matematikprogram för ekvationslösning, derivering, integration, 
lösning av differentialekvationer m.m. 

 
• Be able to formulate 

differential equations based 
on natural and technological 
problems. 

Kursinnehåll 
• Sinus- och cosinusfunktioner med summa och produktformler 
• Komplexa tal inklusive användning av jw-metoden • Be able to solve linear 

differential equations of first 
and second order as well as 
differential equations with 
trigonometric right-sides.  

• Geometriska serier: Taylorutvecklingar, Fourierserier 
• Differentialekvationer med tillämpningar på värmelära, ellära och 

mekanik 
• Lösning av linjära differentialekvationer av första och andra 

ordningen  
• Be able to use numerical 

tools for solving equations, 
differential equations and 
perform derivations and 
integrations. 

• Lösning av linjära differentialekvationer med trigonometriska 
högerled 

• Lösning av differentialekvationer med hjälp av integrerande faktor Syllabus 
• Lösning av differentialekvationer med hjälp av variabelseparation • Sum and product formulas of 
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the sine and cosine functions. • Laborativa inslag utgör en väsentlig del av kursen: Jämförelse av 
originalfunktioner med serieutvecklingar, ekvationslösning, 
derivering, integration och lösning av differentialekvationer med 
numeriska metoder. 

• Complex numbers, including 
use of the jw-method. 

• Geometric series, Taylor and 
Fourier series. 

 • Differential equations 
applied on electronics, 
thermodynamics and 
mechanics. 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i matematik t.ex. motsvarande kursen HN1901 
matematik 1. 
Grundläggande datorvana. 
Programmeringskunskaper t.ex. i C, Pascal, MATLAB eller liknande. 

• Solving linear differential 
equations of the first and the 
second order. 

• Solving linear differential 
equations with trigonometric 
right-sides. Kursfordringar 

Godkänd tentamen (TEN1, 4,5 hp), betygsskalan A-F 
Godkända laborationsuppgifter (LAB1, 3 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 

• Solving differential equations 
using integrating factor. 

• Solving linear differential 
equations using variable 
separation. 

• Computer exercises represent 
a significant part of the 
course: comparison between 
original functions and serial 
expansions, equation solving, 
derivation, integration and 
solving differential equations 
using numerical aids. 

• Elementary principles of 
numerical derivation, 
integration and solution of 
differential equations. 

Prerequisites 
Basic mathematics corresponding to e.g. 
HN1901 “Matematik I”. 
Basic computer skills. 
Basic knowledge in programming e.g. in 
C, Pascal, MATLAB or similar. 

Requirements 
Written exam (TEN1; 4,5 cr.), grades A-
F. 
Computer exercises (LAB1; 3 cr.), 
grades P/F. 
The final grades A-F. 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, and self 
studies. 
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HN1002  Tillämpad matematik  Applied Mathematics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Bengt Mattiasson, bma@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9463 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIMAS2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2410 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall de 
studerande kunna: Efter genomgången kurs skall de studerande kunna: 

• Lösa homogena och inhomogena differentialekvationer av första och 
andra ordningen med konstanta koefficienter 

• Lösa homogena och 
inhomogena 
differentialekvationer av 
första och andra ordningen 
med konstanta koefficienter 

• Lösa enklare separabla differentialekvationer 
• Lösa enklare differentialekvationer med hjälp av integrerande faktor 
• Skriva om komplexa tal mellan rektangelform och polär form • Lösa enklare separabla 

differentialekvationer • Tillämpa räknelagar på komplexa tal 
• Lösa enklare 

differentialekvationer med 
hjälp av integrerande faktor 

• Omvandla enklare dynamikproblem till differentialekvationer och 
lösa dessa för hand och med matematikprogram 

• Simulera enklare matematiska problem i matematikprogram • Skriva om komplexa tal 
mellan rektangelform och 
polär form 

• Tillämpa den klassiska sannolikhetsdefinitionen på enklare 
sannolikhetsproblem • Tillämpa räknelagar på 

komplexa tal • Välja tillämpbar sannolikhetsfördelning för väldefinierade 
problemställningar • Omvandla enklare 

dynamikproblem till 
differentialekvationer och 
lösa dessa för hand och med 
matematikprogram 

• Tillämpa gränsvärdessatsen 
• Lösa sannolikhetsproblem genom kännedom om 

komplementhändelsen 
• Göra jämförelser mellan stokastisk variabel och observerade värden • Simulera enklare 

matematiska problem i 
matematikprogram • Utifrån stickprov ur normalfördelade populationer beräkna 

konfidensintervall • Tillämpa den klassiska 
sannolikhetsdefinitionen på 
enklare sannolikhetsproblem 

• Göra rimlighetsbedömning av beräknade resultat 
 

• Välja tillämpbar 
sannolikhetsfördelning för 
väldefinierade 
problemställningar 

Kursinnehåll 
• Matematik: Komplexa tal. Första och andra ordningens 

differentialekvationer. Separabla differentialekvationer. Inhomogena 
differentialekvationer. Tillämpningar. 

• Tillämpa gränsvärdessatsen 
• Lösa sannolikhetsproblem 

genom kännedom om 
komplementhändelsen 

• Mekanik: Hastighet och acceleration. Newtons andra lag med 
tillämpningar. 

• Göra jämförelser mellan 
stokastisk variabel och 
observerade värden 

• Statistik: Beskrivande statistik. Sannolikhetsbegreppet, betingad 
sannolikhet. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler. De 
vanligaste frekvens- och fördelningsfunktionerna. Punktskattning, 
konfidensintervall, väntevärde, varians och standardavvikelse. 

• Utifrån stickprov ur 
normalfördelade 
populationer beräkna 
konfidensintervall  

• Göra rimlighetsbedömning 
av beräknade resultat Förkunskaper 

Kunskaper motsvarande HN1901 Matematik I, samt grunder i Matlab 
motsvarande matematikdelen av HM1002 Datorbaserade designverktyg. Syllabus 

• Mathematics: Complex 
numbers. Differential 
equations of first and second 
order. Separable differential 
equations. Homogenous and 
inhomogenous differential 
equations. Mathematical 

Kursfordringar 
Tentamen statistik (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Datorövningar och inlämningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Kontrollskrivning differentialekvationer (KON1; 1,5 hp), betygsskalan A-F 
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applications. 
Kurslitteratur • Mechanics: Velocity and 

acceleration problem. 
Applications of Newton’s 
laws. 

Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
 

Anmälan • Statistics: Descriptive 
statistics. Probability theory. 
Conditional probability. 
Discrete and continuous 
random variables. The most 
common density, probability, 
and distribution functions. 
Expectation, variance, and 
standard deviation for 
descriptive and random 
variables. 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

Prerequisites 
Have a thorough knowledge of 
mathematics (by means of course 
HN1901, Mathematics 1) and basic 
knowledge of the mathematical part of 
MATLAB (be means of course 
HM1002, Computerized Tools in the 
Design Process). 

Requirements 
Passed written exam in statistics (TEN1; 
3 cr.), grades A-F. 
Passed written exam in complex 
numbers and differential equations 
(KON1; 1,5 cr.), grades A-F. 
Exercises in mathematic software 
(MATLAB) and elaborations in 
statistics (ÖVN1; 3 cr.), grades A-F. 

Required Reading 
Current literature can be found at: 
http://www3.telge.kth.se/maskin/litterat
ur 
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HN1009  Introduktionskurs i matematik  Introduction to Mathematics 
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Bengt Mattiasson, bma@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 9463 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6E2300 

Mål Abstract 
Introductory course in basic algebra and 
elementary functions. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna: 

• Förenkla algebraiska uttryck 
Aim • Bestämma definitionsmängder och göra beräkningar med uttryck 

som innehåller potenser, rötter, logaritmer, rationella och 
trigonometriska funktioner 

Efter genomgången kurs skall deltagarna 
kunna: 

• Förenkla algebraiska uttryck 
• Lösa andragradsekvationer och olikheter • Bestämma 

definitionsmängder och göra 
beräkningar med uttryck som 
innehåller potenser, rötter, 
logaritmer, rationella och 
trigonometriska funktioner 

• Lösa logaritmiska och trigonometriska ekvationer 
 

Kursinnehåll 
• Algebraiska uttryck • Lösa andragradsekvationer 

och olikheter • Linjära ekvationer och olikheter 
• Lösa logaritmiska och 

trigonometriska ekvationer • Kvadratkomplettering 
• Andragradsekvationer 

Required Reading • Rotekvationer Dunkel et al: Mot bättre vetande i 
matematik, Studentlitteratur. • Olikheter 

• Absolutbelopp  

• Potenser 
• Rötter 
• Exponentialekvatiooner 
• Logaritmer 
• Logaritmiska ekvationer 
• Trigonometriska funktioner 
• Grundläggande trigonometriska ekvationer 

 

Kursfordringar 
Godkänd kontrollskrivning /RED1; 1,5 hp), betygsskala P/F 

Kurslitteratur 
Dunkel et al: Mot bättre vetande i matematik, Studentlitteratur. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 
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HN1010  Introduktionskurs i datateknik  Introduction to Computer Studies 
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Torbjörn Eriksson, ter@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 9595 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Kursen går under introduktionsveckorna (nolleperioden) 

Tidigare kursnummer: 6E2301 

Mål Aim 
Kursens syfte är att ge förståelse för och 
allmänna kunskaper om datorer samt att 
göra studenterna väl förtrogna med den 
datorutrustning som kommer att ha en 
central roll som hjälpmedel, övnings- 
och utvecklingsverktyg genom hela 
studietiden. 

Kursens syfte är att ge förståelse för och allmänna kunskaper om datorer samt 
att göra studenterna väl förtrogna med den datorutrustning som kommer att ha 
en central roll som hjälpmedel, övnings- och utvecklingsverktyg genom hela 
studietiden. 
Studenterna ska efter kursen kunna: 

• Använda sig av i undervisningen tillgängliga nätverk och ansluta sig 
via en dator i allmän datorsal till sitt personliga konto och göra 
filöverföringar 

Studenterna ska efter kursen kunna: 
• Använda sig av i 

undervisningen tillgängliga 
nätverk och ansluta sig via en 
dator i allmän datorsal till sitt 
personliga konto och göra 
filöverföringar 

• Använda Skolans mailprogram för att ta emot e-post, skicka e-post 
och bifoga dokument 

• Via Internet hemifrån komma åt Skolans minnesareor, inklusive att 
läsa e-post hemifrån • Använda Skolans 

mailprogram för att ta emot 
e-post, skicka e-post och 
bifoga dokument 

• Skapa, dela ut rättigheter och söka upp gemensamma mappar för 
gemensamma dokument i sina respektive hemkataloger 

• Använda ordbehandlare och kalkylprogram i undervisningsmiljön så 
att laborationsredogörelser och skriftliga inlämningsuppgifter kan 
utföras med dessa verktyg 

• Via Internet hemifrån 
komma åt Skolans 
minnesareor, inklusive att 
läsa e-post hemifrån 

 • Skapa, dela ut rättigheter och 
söka upp gemensamma 
mappar för gemensamma 
dokument i sina respektive 
hemkataloger 

Kursinnehåll 
Datorbaserade övningar i konto- och filhantering. 
Övningar med textbehandlings- och kalkylprogram. 

• Använda ordbehandlare och 
kalkylprogram i 
undervisningsmiljön så att 
laborationsredogörelser och 
skriftliga 
inlämningsuppgifter kan 
utföras med dessa verktyg 

Introduktion till programmering. 
 

Kursfordringar 
Godkänd redovisning (RED1; 1,5 hp), betygsskala P/F. 
För godkänt betyg krävs deltagande i vissa, angivna föreläsningar samt 
godkända redovisningar från vissa, angivna datorövningar som ingår i kursen. Syllabus 

Computerized exercises in handling user 
account and files. 
Exercises in word processing and 
calculation. 
Introduction to computer programming. 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information. 
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HN1900  Informationsteknik och ingenjörsmetodik  Engineering and Information 
Skills 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Torbjörn Eriksson, ter@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 9595 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIELE1, TIMAS1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Torbjörn Eriksson, ter@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 9595 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIMEL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

För dem som börjar utbildningen VT08 

Tidigare kursnummer: 6S2900 

Mål Aim 
Kursens övergripande mål är att den 
studerande ska delta i och aktivt 
medverka till att driva ett projekt. 

Kursens övergripande mål är att den studerande ska delta i och aktivt 
medverka till att driva ett projekt. 
Studenterna ska inom momentet projektarbete efter genomgången kurs kunna: Studenterna ska inom momentet 

projektarbete efter genomgången kurs 
kunna: 

• Göra en förstudie för att kunna ställa upp realistiska mål 
• Göra en realistisk tidsplan för ett projekt, sätta den i relation till sin 

egen tidrapport och efteråt analysera utfallet 
• Göra en förstudie för att 

kunna ställa upp realistiska 
mål • Skriftligt formulera bakgrund, problemformulering, mål, 

avgränsningar och lösningsmetoder samt kunna särskilja begreppen • Göra en realistisk tidsplan för 
ett projekt, sätta den i 
relation till sin egen 
tidrapport och efteråt 
analysera utfallet 

• Leda möten och som projektledare leda gruppens arbete 
• Skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll 
• Skriva och presentera en rapport och därvid använda lämpliga 

tekniska hjälpmedel • Skriftligt formulera 
bakgrund, 
problemformulering, mål, 
avgränsningar och 
lösningsmetoder samt kunna 
särskilja begreppen 

• Delta i projektarbete och aktivt bidra till projektgruppens resultat 
Studenterna ska med ordbehandlingsprogram och kalkylprogram efter 
genomgången kurs kunna: 

• Skriva en rapport enligt givna anvisningar • Leda möten och som 
projektledare leda gruppens 
arbete 

• Framställa projektstyrnings- och projektuppföljningsdokument 
Gruppdynamik 

• Skriva kallelse med 
dagordning och skriva 
protokoll 

• Redogöra för vikten av gemensamma regler i en grupp 
• Redogöra för gruppdynamikens roll när en projektgrupp formerar sig 

Presentationsteknik • Skriva och presentera en 
rapport och därvid använda 
lämpliga tekniska hjälpmedel 

• Ledigt och stringent uttrycka sig i skrift 
• Presentera en teknisk rapport logiskt och lättfattligt på ett sätt som 

fångar publiken 
• Delta i projektarbete och 

aktivt bidra till 
projektgruppens resultat Informationssökning 

Studenterna ska med 
ordbehandlingsprogram och 
kalkylprogram efter genomgången kurs 
kunna: 

• Söka information i vetenskapliga databaser 
• Värdera källor 

Inriktningsspecifika moment 
• För att lyfta fram ingenjörsrollen inom inriktningen kan 

inriktningsspecifika moment ingå. Detaljer finns i respektive kurs-
PM. 

• Skriva en rapport enligt 
givna anvisningar 

• Framställa projektstyrnings- 
och 
projektuppföljningsdokument  
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Gruppdynamik 
Kursinnehåll • Redogöra för vikten av 

gemensamma regler i en 
grupp 

• Projektmetodik samt genomförande av ett projekt 
• Datorövningar 

• Redogöra för 
gruppdynamikens roll när en 
projektgrupp formerar sig 

• Informationssökning 
• Gruppdynamik 

Presentationsteknik • Presentationsteknik 
• Ledigt och stringent uttrycka 

sig i skrift • Inriktningsspecifika moment 
 • Presentera en teknisk rapport 

logiskt och lättfattligt på ett 
sätt som fångar publiken Förkunskaper 

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till 
högskoleingenjörsutbildning 

Informationssökning 
• Söka information i 

vetenskapliga databaser 
Kursfordringar • Värdera källor 

Inriktningsspecifika moment Godkända övningar (ÖVN1, 3 hp), betygsskalan P/F 
Godkänt projektarbete (PRO1, 4,5 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyg, betygsskalan P/F 

• För att lyfta fram 
ingenjörsrollen inom 
inriktningen kan 
inriktningsspecifika moment 
ingå. Detaljer finns i 
respektive kurs-PM. 

Kurslitteratur 
Projekthandbok KTH, STH 
För Byggteknik gäller Projektarbete, en vägledning för studenter 
Kursbunt 

 

 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
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HN1901  Matematik I  Mathematics I 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Bengt Mattiasson, bma@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9463 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIEEA1, TIEHL1, TIELE1, TIMAS1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Bengt Mattiasson, bma@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9463 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMEL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 2 för dem som började utbildningen VT07 

Tidigare kursnummer: 6S2901 

Mål Aim 
Efter fullgjord kurs skall studenten 
kunna: Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 

• Lösa vissa algebraiska ekvationer och olikheter • Lösa vissa algebraiska 
ekvationer och olikheter • Lösa och geometriskt tolka linjära ekvationssystem 

• Lösa och geometriskt tolka 
linjära ekvationssystem 

• Definiera och tolka grundbegreppen: Vektor, skalärprodukt, 
kryssprodukt, trippelprodukt, rät linje och plan • Definiera och tolka 

grundbegreppen: Vektor, 
skalärprodukt, kryssprodukt, 
trippelprodukt, rät linje och 
plan 

• Definiera och tolka grundbegreppen determinant och matris 
• Använda matriser och determinanter som räknehjälpmedel 
• Använda vektoralgebrans skalärprodukt, kryssprodukt och 

trippelprodukt till att beräkna projektioner, avstånd, areor och 
volymer 

• Definiera och tolka 
grundbegreppen determinant 
och matris • Bestämma inverser till elementära och sammansatta funktioner 

• Använda matriser och 
determinanter som 
räknehjälpmedel 

• Bestämma definitions- och värdemängder 
• Definiera och tolka grundbegreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata 

och integral • Använda vektoralgebrans 
skalärprodukt, kryssprodukt 
och trippelprodukt till att 
beräkna projektioner, 
avstånd, areor och volymer 

• Beräkna gränsvärden, derivator och integraler 
• Bestämma eventuella asymptoter och extremvärden till en funktion 
• Analysera funktioner med hjälp av gränsvärden och derivator samt 

rita funktionskurvorna • Bestämma inverser till 
elementära och sammansatta 
funktioner • Använda derivator i tillämpningar 

• Använda integraler bl.a. till att beräkna plana areor och 
rotationsvolymer 

• Bestämma definitions- och 
värdemängder 

• Definiera och tolka 
grundbegreppen gränsvärde, 
kontinuitet, derivata och 
integral 

• Beräkna generaliserade integraler 
 

Kursinnehåll 
• Beräkna gränsvärden, 

derivator och integraler Inledning 
• Olikheter, öppna och slutna intervall • Bestämma eventuella 

asymptoter och extremvärden 
till en funktion 

• Absolutbelopp 
• Faktorsatsen, polynomdivision • Analysera funktioner med 

hjälp av gränsvärden och 
derivator samt rita 
funktionskurvorna 

Linjär algebra med vektorgeometri 
• Linjära ekvationssystem. Gaussmetoden 
• Punkter och koordinater i 3D-rum 

• Använda derivator i 
• Vektorer. Längden av en vektor, nollvektor, enhetsvektor. 
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Räkneoperationer för vektorer. Linjära kombinationer. Linjärt 
beroende. 

tillämpningar 
• Använda integraler bl.a. till 

att beräkna plana areor och 
rotationsvolymer • Skalärprodukt och vinkelberäkning. Projektioner. 

• Determinanter. Utveckling av determinant längs rad eller kolonn. • Beräkna generaliserade 
integraler • Vektorprodukt 

 • Skalär trippelprodukt. Volymen av en parallellepiped. Volymen av en 
pyramid. 

• Avståndsberäkningar. Avstånd från en punkt till en rät linje. Avstånd 
från en punkt till ett plan. Avstånd mellan två linjer i rummet. 

• Area- och volymberäkningar 
• Plan i rummet 
• Linjer i planet och rummet 
• Matriser. Grundläggande definition. 
• Multiplikation av en matris med ett tal. Addition av två matriser. 

Multiplikation av två matriser. Transportering av matriser. 
Räknelagar för matriser. 

• Diagonalmatriser och enhetsmatriser. Inversa matriser. 
• Matrisekvationer 

Analys 
• Funktionsbegreppet. Definitionsmängd och värdemängd. Injektiva, 

surjektiva och bijektiva funktioner. 
• Elementära funktioner. Sammansatta och inversa funktioner. 
• Gränsvärde, kontinuitet 
• Derivator och differentialer. Produktregeln, kvotregeln och 

kedjeregeln. Implicitderivering. Logaritmisk derivering. Derivering 
av inversa funktioner. Tangenter till kurvor och plan på 
parameterform. 

• Derivator av högre ordning. 
Tillämpning av derivator 

• Växande och avtagande funktioner. Extremvärdesproblem. Stationära 
(kritiska) punkter, singulära punkter, ändpunkter. Lokal extrempunkt, 
terrasspunkt, lokal minimi- och maximipunkt. 

• Konvexa och konkava funktioner. Inflexionspunkter. 
• L’Hospitals regel 
• Lodräta, vågräta och sneda asymptoter 
• Skissering av funktionskurvor 

Integraler 
• Primitiva funktioner 
• Bestämda integraler. Definition och grundläggande räknelagar. 
• Integralkalkylens huvudsats 
• Variabelsubstitution 
• Partiell integration 
• Partialbråkuppdelning 
• Integration av rationella funktioner 
• Generaliserade integraler 
• Integraltillämpningar. Areor, båglängder, rotationsvolymer samt 

inriktningsspecifika tillämpningar. 
 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp) betygsskala A-F. 
Under kursen ges tre kontrollskrivningar. Varje godkänd kontrollskrivning ger 
bonuspoäng vid första ordinarie tentamenstillfälle. 
Samtliga kontrollskrivningar godkända garanterar betyg E på tentamen. 
Miniräknare ej tillåten. 

Kurslitteratur 
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Meddelas vid kursstart. 
Senast användes: 
Adams, Robert, Calculus, A Complete Course 
Rodhe & Sollervall, Matematik för ingenjörer 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HN1902  Miljö och arbetsvetenskap  Environmental Science and Work 
Science 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Paul Merkland, paul@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 4465 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIDES2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Paul Merkland, paul@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 4465 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEL2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

Termin 3 för dem som började utbildningen VT07 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

  

 

Tidigare kursnummer: 6S2903 

Mål Aim 
After completing this course students 
are to: Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren: 

• Kunna så mycket om aktuella miljöproblem, miljötekniker och 
lagstiftningsfrågor att han/hon kan utveckla och upprätthålla 
produkter och processer på ett ekologiskt hållbart sätt och sköta 
upphandling och kontakter med myndigheter på ett tekniskt och 
etiskt hållbart sätt 

• know as much about 
environmental problems, 
techniques and lawmaking 
that he/she can develop 
products and processes in an 
environmentally manner and 
be able to handle trading and 
contacts with authorities in a 

• Kunna så mycket om arbetsskadeprevention, såväl egen som andras, 
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att han/hon kan förebygga arbetsskada genom att dels designa 
arbetsplatser på ett ergonomiskt sätt och dels utforma arbetsrutiner 
och arbetssätt enligt aktuella ergonomiska kunskaper samt kunna 
mäta och dokumentera brister i arbetsmiljön och att aktivt delta i 
kvalitetsförbättringar av arbetsmiljöarbetet på sin framtida arbetsplats

technically and ethically 
correct way  

• know as much about work 
sites that he/she can prevent 
accidents at work and is able 
to take active part in efforts 
to improve the work site  • Kunna utforma produktionsprocesser som tar beteendevetenskapliga 

hänsyn till interaktion mellan människa – dator och människa – 
maskin 

• be able to design production 
processes taking into 
consideration man - machine 
interaction  

Syllabus Kursinnehåll 
• Environmental effects 

• Miljöeffekter • Environment techniques: 
gas-, air- and water 
purification 

• Miljötekniker: gas- och luftrening, vattenrening mm 
• Helhetssyn på miljöarbete 

• Comprehensive attitude to 
environmental work • Prioriteringar i företagets miljöarbete, livscykelbedömningar 

• Samhällets styrmedel, miljölagstiftning, 
miljökonsekvensbeskrivningar 

• How environment matters 
are prioritised in a business 
enterprise, live cycle 
estimates 

• Avfallshantering och kretsloppsprinciper 
• Fysisk arbetsmiljö: belastning, buller, belysning, kemiska hälsorisker 

mm 
• The tools available to society 

to control environment 
protection, description of 
environmental consequences 

• Psykosocial arbetsmiljö 
• Ergonomisk arbetsplatsutformning • Treatment of refuse and 

recycling principles • Mentala processer: perception, inlärning, kognition, minne, 
kategorisering mm • Physical environment: load, 

noise, illumination, chemical 
health risks etc 

 

Förkunskaper • How to design a work site 
ergonomically Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning 

• Mental processes: 
perception, learning, 
cognition, memory, 
categorisation etc 
 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F 
Godkända övningar (ÖVN1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 
Godkända laborationer (LAB1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 
Godkänd redovisning (ANN1; 1,5 hp), betygsskalan P/F 
Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F 

Prerequisites 
Knowledge and skills corresponding to 
the requirements for acceptance to the 
engineering education Kurslitteratur 
Requirements Antonsson m fl: Miljö i ett företagsperspektiv, Prevent, ISBN 91-7522-721-5 

Jakobsson m fl: Handbok i bättre arbetsmiljö, Prevent, ISBN 91-7522-939-3 
Aktuellt kurskompendium 

Passed written exam (TEN1; 3 cr.) 
credit rate A-F 
Passed exercises (ÖVN1; 1,5 cr.) credit 
rate P/F 
Passed lab work (LAB1; 1,5 cr.) credit 
rate P/F 
Passed account (ANN1; 1,5 cr.) credit 
rate P/F 
In total based on the all the moments  
above. Credit rate A-F 

 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

Required Reading Övrigt Antonsson m fl: Miljö i ett 
företagsperspektiv, Prevent, ISBN 91-
7522-721-5 
Jakobsson m fl: Handbok i bättre 
arbetsmiljö, Prevent, ISBN 91-7522-
939-3 
Course handouts 

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, 
arbetsredovisningar, seminarier och självstudier. 
Obligatorisk närvaro gäller för övningar, laborationer och motsvarande. 

Registration 
Course: Contact the department for 
further information 
Exam: Contact the department for 
further information 

Other 
The course consists of lectures, 
exercises, compulsory lab work, 
accounts, seminars and self studies 
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HS1000  Tekniskt projektByggteknik och design  Engineering project 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Per Algott, per.algott@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4833 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIBEA1, TIBHL1, TIBYH1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Titigare kursnummer 6H2200 

Mål Aim 
Efter kursen ska studenten: Efter kursen ska studenten: 

• Kunna göra planritningar, 
detaljritningar och 
tomtritningar för en villa i 
cad 

• Kunna göra planritningar, detaljritningar och tomtritningar för en 
villa i cad 

• Känna till fuktens påverkan på byggnader 
• Känna till fuktens påverkan 

på byggnader • Kunna göra enklare energibalansräkningar 
• Känna till hur köldbryggor tas hänsyn till i energibalansräkningar • Kunna göra enklare 

energibalansräkningar • Kunna göra enklare fuktberäkningar för olika byggdelar 
• Känna till hur köldbryggor 

tas hänsyn till i 
energibalansräkningar 

• Kunna bedöma byggtekniska konstruktionsdetaljer ur fuktsynpunkt 
• Känna till och kunna tolka utvalda delar ur boverkets byggregler 
• Känna till värmepumpars funktion • Kunna göra enklare 

fuktberäkningar för olika 
byggdelar 

• Känna till radon (källor, sönderfallskedja, gränsvärden, marktyper, 
sjukdomar) • Kunna bedöma byggtekniska 

konstruktionsdetaljer ur 
fuktsynpunkt 

• Känna till kritiska fukttillstånd 
• Känna till ljud/buller i byggnader 

• Känna till och kunna tolka 
utvalda delar ur boverkets 
byggregler 

• Känna till brandklasser, brandcell, brandbelastning, utrymning vid 
brand 

• Känna till hur mykologi och skadedjur påverkar byggnader • Känna till värmepumpars 
funktion  

• Känna till radon (källor, 
sönderfallskedja, 
gränsvärden, marktyper, 
sjukdomar) 

Kursinnehåll 
• Föreläsningar och övningar i cad 
• Föreläsningar om grunder, ytterväggar och tak • Känna till kritiska 

fukttillstånd • Föreläsning om köldbryggor 
• Känna till ljud/buller i 

byggnader 
• Föreläsningar om boverkets byggregler 
• Föreläsning om kritiskt fukttillstånd • Känna till brandklasser, 

brandcell, brandbelastning, 
utrymning vid brand 

• Föreläsningar och övningar i energibalansräkning 
• Föreläsning om mykologi och skadedjur 

• Känna till hur mykologi och 
skadedjur påverkar 
byggnader 

• Föreläsning om radon 
• Föreläsning om värmepumpar 
• Föreläsningar om ljud och buller och brand  

• Övningar i fuktberäkning 
 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande kurserna HF1900 Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik samt HS1002 Byggfysik och byggmateriallära. 

Kursfordringar 
Godkänd individuell inlämningsuppgift i CAD. 
Godkänd kontrollskrivning (KS), betygsskalan A-F. 
Godkänd projektuppgift i byggteknik. 

Kurslitteratur 
Burström, P. G., Byggnadsmaterial, Studentlitteratur 
Nevander, L. E. & Elmarsson, B., Fukthandbok, AB Svensk Byggtjänst 
Sandin, K., Värme och fukt, LTH (kompendium) 
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Kursbunt KTH Syd anslås senast fyra veckor innan kursstart. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HS1001  Konstruktion och design  Structure and Design 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tina Wik, tina.wik@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-7904806 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TIBYH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H2210 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall studenten 
ha en grundläggande kunskap om 
sambandet mellan form och 
konstruktion samt hur olika 
byggnadsmaterial inverkar på 
konstruktionerna. 

Efter genomgången kurs skall studenten ha en grundläggande kunskap om 
sambandet mellan form och konstruktion samt hur olika byggnadsmaterial 
inverkar på konstruktionerna. 
Studenten skall efter genomgången kurs: 

• Kunna uppfatta detaljens betydelse för helheten samt förstå 
materialens möjligheter och begränsningar 

Studenten skall efter genomgången kurs: 
• Kunna uppfatta detaljens 

betydelse för helheten samt 
förstå materialens 
möjligheter och 
begränsningar 

• Ha en översiktlig kunskap om byggnadsteknisk historia 
• Ha grundläggande kunskap om dimensionering av trä-, stål- och 

betongkonstruktioner 
• Ha grundläggande kännedom om befintliga databaser inom 

byggindustrin 
• Ha en översiktlig kunskap 

om byggnadsteknisk historia 
• Ha grundläggande kunskap 

om dimensionering av trä-, 
stål- och 
betongkonstruktioner 

 

Kursinnehåll 
Föreläsningar om olika byggnadsmaterial och hur de påverkar gestaltning och 
arkitektur liksom materialens historiska, tekniska och statiska egenskaper. 
Individuella uppgifter om beräkningar av trätakstolar, träkonstruktioner samt 
en läs- och skrivuppgift. 
Gruppuppgift om fyra till sex studenter per grupp i att mäta upp medeltida 
trätakstolar. 
Projektuppgift om att utforma en mindre offentlig byggnad i grupper om en 
till maximalt fyra studenter. 

• Ha grundläggande kännedom 
om befintliga databaser inom 
byggindustrin 

 

Studenterna tränas, med en projektuppgift samt via föreläsningar, i att uppfatta 
samspelet mellan byggnadens olika beståndsdelar samt hur material och form 
karakteriserar byggnaden. Föreläsningarnas avsikt är att väcka studenternas 
intresse för byggnadernas utformning och stommens inverkan på den samt 
detaljens betydelse för helheten. Olika materials påverkan tydliggörs i 
föreläsningar och studiebesök. Övningsuppgifterna ger studenterna kunskap i 
beräkningar av konstruktioner samt tränar studenten i att beskriva en 
byggnads karaktär, form, konstruktion och material. 
 

Kursfordringar 
Godkänt projekt (PRO1; 5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända övningar (ÖVN1; 2,5 hp). 

Kurslitteratur 
Överslagsdimensionering av bärverk, förprojekteringens tidiga skede, Georg 
Soronis Rapport 45, ISSN 1101-9458 
Hellers, Bo Göran, Konstruktionselementets systematik 
Landqvist, Jan, Vilda idëer och djuplodande analys: Om designmetodikens 
grunder, Institutionen för industridesign Konstfack, Carlssons 
Cornell, Elias, Byggnadstekniken 
Mark, Robert, Architectural Technology up to the Scientific Revolution 
Björk & Reppen, Så byggdes husen 
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Rekommenderad läsning: 
Johannesson, Hans; Persson, Jan-Gunnar; Pettersson, Dennis, 
Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design 
Lundequist, Jerker, Design och produktutveckling – Metoder och begrepp 
Koblanck, Maria & Åberg, Leif (red.), Designmedvetenskap, Vetenskapsrådet
Lundeberg, Erik, Trä gav Form 
 

Övrigt 
80 % närvaro på föreläsningar samt studiebesök. 
Godkända projekt- och övningsuppgifter. 
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HS1002  Byggfysik med byggmateriallära  Building Physics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Per Algott, per.algott@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4833 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIBEA1, TIBHL1, TIBYH1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2201 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska den 
studerande kunna: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 

Material Material 
• Beskriva de vanligaste aggregationsformerna • Beskriva de vanligaste 

aggregationsformerna • Beskriva isotropa och anisotropa material 
• Beskriva isotropa och 

anisotropa material • Beskriva porositetens betydelse för materialens egenskaper 
• Beräkna porositet och porvolym för ett poröst material • Beskriva porositetens 

betydelse för materialens 
egenskaper 

• Beskriva delmaterial, tillverkning/framställning, fuktegenskaper, 
värmeledningsegenskaper och beständighet för de i kursen ingående 
byggnadsmaterialen (betong, lättbetong, trä, skivmaterial, 
isolermaterial och tegel) 

• Beräkna porositet och 
porvolym för ett poröst 
material 

• Beskriva tillverkning/framställning, egenskaper för stål och metaller • Beskriva delmaterial, 
tillverkning/framställning, 
fuktegenskaper, 
värmeledningsegenskaper 
och beständighet för de i 
kursen ingående 
byggnadsmaterialen (betong, 
lättbetong, trä, skivmaterial, 
isolermaterial och tegel) 

Värme 
• Beskriva fysikaliska grunderna för värmetransport (ledning, 

strålning, konvektion samt randvillkor) 
• Beskriva solstrålningens våglängdsintervall, intensitet mm 
• Beräkna u-värden för byggdelar i klimatskalet bestående av 

homogena skikt (inklusive ventilerad respektive oventilerad luftspalt) 
• Beräkna regelandelen vid s600 respektive s1200 i en yttervägg med 

ett sammansatt skikt 
• Beskriva 

tillverkning/framställning, 
egenskaper för stål och 
metaller • Beräkna u-värden för byggdelar i klimatskalet bestående av flera 

skikt varav ett sammansatt skikt (inklusive ventilerad respektive 
oventilerad luftspalt) 

Värme 
• Beskriva fysikaliska 

grunderna för värmetransport 
(ledning, strålning, 
konvektion samt randvillkor) 

• Beräkna temperaturer på innerytor, ytterytor samt i skiktgränser i 
byggdelar med flera skikt 

• Beskriva värmekapacitet och tidskonstant och hur de påverkar 
byggnadens inneklimat och effektbehov 

• Beskriva solstrålningens 
våglängdsintervall, intensitet 
mm • Beräkna dvut utifrån givet värde på tidskonstanten • Beräkna u-värden för 
byggdelar i klimatskalet 
bestående av homogena skikt 
(inklusive ventilerad 
respektive oventilerad 
luftspalt) 

• Beräkna en byggnads effekt- och energibehov för transmission och 
ventilation 

• Beskriva mätning av värmetekniska storheter 
Fukt 

• Beräkna ånghalt och relativ fuktighet i utomhus- och inomhusluft • Beräkna regelandelen vid 
s600 respektive s1200 i en 
yttervägg med ett 
sammansatt skikt 

• Beräkna och besvara frågor om fukttillskottets storlek samt de 
faktorer som påverkar det 

• Skissa inomhus- och utomhusluftens variation i ånghalt och rf över 
året 

• Beräkna u-värden för 
byggdelar i klimatskalet 
bestående av flera skikt varav 
ett sammansatt skikt 
(inklusive ventilerad 
respektive oventilerad 
luftspalt) 

• Definiera byggfukt och beskriva storleksordningen och 
konsekvenserna av byggfukt i olika material 

• Definiera slagregn och beskriva slagregnsbelastning 
• Beskriva markfukt 

• Beräkna temperaturer på 
innerytor, ytterytor samt i 
skiktgränser i byggdelar med 

• Definiera fukthalt och fuktkvotdefiniera fibermättnadspunkten 
• Fuktrörelser för trä i olika riktningar från 0 till fibermättnad 
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flera skikt • Definiera och skissa en jämviktsfuktkurva och hysteres 
• Beskriva värmekapacitet och 

tidskonstant och hur de 
påverkar byggnadens 
inneklimat och effektbehov 

• Beräkna uppfuktning och uttorkning av ett material m h a 
jämviktsfuktkurvor 

• Beskriva drivkraft och faktorer som påverkar ett poröst materials 
kapillärsugande förmåga (sughöjd, sughastighet) • Beräkna dvut utifrån givet 

värde på tidskonstanten • Beskriva fysikaliska grunder för fukttransport genom ett material 
(diffusion och kapillärsugning) 

• Beräkna en byggnads effekt- 
och energibehov för 
transmission och ventilation • Beräkna ånghaltsfördelningen inuti en konstruktion med flera skikt 

• Beskriva mätning av 
värmetekniska storheter 

• Beräkna om det blir kondens inuti en konstruktion med flera skikt 
• Kritiskt fukttillstånd med hänsyn till biologiskt angrepp för trä Fukt 
• Bedöma kondensrisk/olämpligt utförande (förhöjda fukttillstånd, 

rfkrit) för konstruktion med flera skikt m h a ”tumregler” 
• Beräkna ånghalt och relativ 

fuktighet i utomhus- och 
inomhusluft • Beräkna om ytkondensation uppträder utifrån givna lufttemperaturer, 

fukttillskott och rf 
• Beräkna och besvara frågor 

om fukttillskottets storlek 
samt de faktorer som 
påverkar det 

• Hur man tar fram en jämviktskurva för ett material ur ett experiment 
• Hur man mäter ett materials kapillärsugande förmåga i ett experiment

• Skissa inomhus- och 
utomhusluftens variation i 
ånghalt och rf över året 

• Hur man mäter storleksförändring vid svällning respektive 
krympning för ett plant material i ett experiment 

• Definiera byggfukt och 
beskriva storleksordningen 
och konsekvenserna av 
byggfukt i olika material 

• Beskriva tvåstegsprincipen samt skissa en yttervägg utförd enligt 
densamma 

• Beskriva olika fuktmätningsmetoder 
Fuktkonvektion • Definiera slagregn och 

beskriva slagregnsbelastning • Beskriva ventilationens påverkan på tryckfördelningen i en byggnad 
• Beskriva markfukt • Beskriva vindens påverkan på tryckfördelningen i en byggnad • Definiera fukthalt och 

fuktkvotdefiniera 
fibermättnadspunkten 

• Beskriva den termiska drivkraftens påverkan på tryckfördelningen i 
en byggnad 

• Fuktrörelser för trä i olika 
riktningar från 0 till 
fibermättnad 

• Beräkna tryckskillnaden (inne – ute) p g a termisk drivkraft för en 
byggnad 

• Beräkna luftmängd och fuktmängd som transporteras genom 
otätheter i en byggnad m h a turbulent strömning 

• Definiera och skissa en 
jämviktsfuktkurva och 
hysteres  

• Beräkna uppfuktning och 
uttorkning av ett material m 
h a jämviktsfuktkurvor 

Kursinnehåll 
• Värmelära; transmission, strålning, konvektion, värmekapacitet; 

beräkningskunskap. 
• Beskriva drivkraft och 

faktorer som påverkar ett 
poröst materials 
kapillärsugande förmåga 
(sughöjd, sughastighet) 

• U-värdesberäkning, effekt- och energibehovsberäkning 
• Fukt; fukt i luft och material, beräkningskunskap.  
• Fukttransport; kapillärt, diffusion, konvektion; beräkningskunskap. • Beskriva fysikaliska grunder 

för fukttransport genom ett 
material (diffusion och 
kapillärsugning) 

• Luft; lufttransport p g a  termisk och påtvingad drivkraft; 
beräkningskunskap. 

• Byggnadsmaterial 
- betong; delmaterial, egenskaper 
- lättbetong, tillverkning, egenskaper 
- isolermaterial, tillverkning, egenskaper 
trä; framställning, egenskaper 
- skivmaterial, tillverkning, egenskaper 
- tegel; tillverkning, egenskaper 
- stål och metaller; egenskaper 

• Beräkna 
ånghaltsfördelningen inuti en 
konstruktion med flera skikt 

• Beräkna om det blir kondens 
inuti en konstruktion med 
flera skikt 

• Kritiskt fukttillstånd med 
hänsyn till biologiskt 
angrepp för trä 

• Bedöma 
kondensrisk/olämpligt 
utförande (förhöjda 
fukttillstånd, rfkrit) för 
konstruktion med flera skikt 
m h a ”tumregler” 

• Laboration med mätningar av kapillärsugning för ett material, 
hygroskopicitet för tre material, krympning/svällning för trä 

 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F 
Godkänd laboration (LAB1; 0 hp), betygsskala P/F 
Betygsskala för kursen A-F. 

• Beräkna om ytkondensation 
uppträder utifrån givna 
lufttemperaturer, fukttillskott 
och rf 

• Hur man tar fram en 
jämviktskurva för ett 
material ur ett experiment 

Kurslitteratur 
Sandin, Kenneth, Praktisk husbyggnadsteknik, LTH (kompendium) 
Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial, Studentlitteratur • Hur man mäter ett materials 
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Sandin, Kenneth, Värme och Fukt, LTH (kompendium) 
Byggfysik – Övningsuppgifter, KTH Syd, Byggteknik och design 
Diverse kopierat material 

kapillärsugande förmåga i ett 
experiment 

• Hur man mäter 
storleksförändring vid 
svällning respektive 
krympning för ett plant 
material i ett experiment 

Aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart 
 

Anmälan • Beskriva tvåstegsprincipen 
samt skissa en yttervägg 
utförd enligt densamma  

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner • Beskriva olika 
fuktmätningsmetoder Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

Fuktkonvektion 
• Beskriva ventilationens 

påverkan på 
tryckfördelningen i en 
byggnad 

• Beskriva vindens påverkan 
på tryckfördelningen i en 
byggnad 

• Beskriva den termiska 
drivkraftens påverkan på 
tryckfördelningen i en 
byggnad 

• Beräkna tryckskillnaden 
(inne – ute) p g a termisk 
drivkraft för en byggnad 

• Beräkna luftmängd och 
fuktmängd som transporteras 
genom otätheter i en byggnad 
m h a turbulent strömning 

 
 

336 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HS1003  Byggmekanik 1  Structural Mechanics 1 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Thomas Johansson, 

Thomas.Johansson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9776 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBEA1, TIBHL1, TIBYH1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2202 

Mål Aim 
Målformulering för betyget E: Målformulering för betyget E: Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Bestämma resultanten till ett kraftsystem beträffande storlek och läge • Bestämma resultanten till ett 
kraftsystem beträffande 
storlek och läge 

• Beräkna stödreaktioner för konsol- och tvåstödsbalkar påverkade av 
godtyckliga laster med hjälp av jämviktsekvationer • Beräkna stödreaktioner för 

konsol- och tvåstödsbalkar 
påverkade av godtyckliga 
laster med hjälp av 
jämviktsekvationer 

• Härleda funktion och diagram för moment, tvärkraft och normalkraft 
för dessa balkar samt ange dessa funktioners extremvärden 

• Analysera gerberbalkar, lutande balkar och ramar enligt ovanstående 
 • Härleda funktion och 

diagram för moment, 
tvärkraft och normalkraft för 
dessa balkar samt ange dessa 
funktioners extremvärden 

Kursinnehåll 
• Kraftgeometri, jämviktslära 
• Balkanalys 

• Analysera gerberbalkar, 
lutande balkar och ramar 
enligt ovanstående 

• Gerberbalkar, lutande balkar 
• Fackverk 
• Ramar  
• Krymp- och värmespänningar 

 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F 

Kurslitteratur 
Edlund, Stefan, Grundläggande byggnadsmekanik och hållfasthetslära 
Edlund, Stefan, Exempelsamling 
Kalliaridis, Polychronis, Byggmekanik kapitel 4 – 6 
Johannesson, Vretblad, Byggformler och tabeller 
Extra litteratur: 
Langesten, Bengt, Byggkonstruktion 1 
Langesten, Bengt, Byggkonstruktion 2 
(Dessa böcker används i kursen Byggnadsmekanik 2) 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

Övrigt 
Kontrollskrivningar genomförs under kursen. 
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HS1004  Byggmekanik 2  Structural Mechanics 2 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Björn Ackerberg, 

Björn.Ackerberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4837 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBEA1, TIBHL1, TIBYH1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2203 

Mål Aim 
Målformulering avser betyget E: Målformulering avser betyget E: Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Beräkna drag-, tryck-, normal- och skjuvspänningar och deras 
fördelning för statiskt bestämda och obestämda konsol- och 
tvåstödsbalkar med såväl osymmetriskt som inhomogent tvärsnitt 

• Beräkna drag-, tryck-, 
normal- och skjuvspänningar 
och deras fördelning för 
statiskt bestämda och 
obestämda konsol- och 
tvåstödsbalkar med såväl 
osymmetriskt som 
inhomogent tvärsnitt 

• Rita diagram som visar spänningarnas variation över balken 
• Ange numeriska värden för speciellt maximala spänningar och ange 

var på baklen dessa maximala spänningar uppträder 
• Ovanstående moment skall även behärskas när balklasten består av 

sneda laster i såväl längdled (normalkraft) som tvärled (skev böjning)
• Rita diagram som visar 

spänningarnas variation över 
balken • Integrera elastiska linjens differentialekvation för erhållande av 

elastiska linjens ekvation och med hjälp av denna 
- Beräkna nedböjningar och vinkeländringar i olika balksnitt 
- Använda vinkeländringsmetoden för att beräkna drag-, tryck-, 
normal- och skjuvspänningar och deras fördelning för statiskt 
obestämda balkar med en eller två statiskt obestämda storheter 

• Ange numeriska värden för 
speciellt maximala 
spänningar och ange var på 
baklen dessa maximala 
spänningar uppträder 

• Ovanstående moment skall 
även behärskas när 
balklasten består av sneda 
laster i såväl längdled 
(normalkraft) som tvärled 
(skev böjning) 

 

Kursinnehåll 
• Böjspänning, skjuvspänning vid homogena och inhomogena 

balktvärsnitt • Integrera elastiska linjens 
differentialekvation för 
erhållande av elastiska 
linjens ekvation och med 
hjälp av denna 
- Beräkna nedböjningar och 
vinkeländringar i olika 
balksnitt 
- Använda 
vinkeländringsmetoden för 
att beräkna drag-, tryck-, 
normal- och skjuvspänningar 
och deras fördelning för 
statiskt obestämda balkar 
med en eller två statiskt 
obestämda storheter 

• Skev böjning, böjning med normalkraft 
• Deformationer, elastiska linjens ekvation 
• Statiskt obestämda balkar, vinkeländrings- och kraftmetod 
• Statiskt obestämda ramar, med och utan hörnförskjutningar, 

vinkeländrings- och kraftmetoden 
 

Förkunskaper 
Deltagande i kursen förutsätter godkänd tentamen i HF1901 Matematik 1 
(spärrkurs). Vidare krävs godkänd kontrollskrivning i balkanalys i kursen 
HS1003 Byggmekanik 1 eller motsvarande avsnitt på tentamen. 

Kursfordringar 
 Skriftlig tentamen (TEN 1; 7,5 hp), betygsskala A-F 

Kurslitteratur 
Langesten, Bengt, Byggkonstruktion 1 
Langesten, Bengt, Byggkonstruktion 2 
Kalliaridis, Polychronis, Exempelsamling i Hållfasthetslära 
Kallieridis, Polychronis, Exempelsamling i Hållfasthetslära del 2 
Vretblad, Bengt, Byggformler och tabeller 
 

Anmälan 
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Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 

Övrigt 
Kontrollskrivningar 
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HS1005  Fältmätningsteknik med matematisk statistik  Surveying and Mathematical 
Statistics 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Björn Ackerberg, 

Björn.Ackerberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4837 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBEA1, TIBHL1, TIBYH1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2204 

Mål Aim 
Målformulering för betyget E: Målformulering för betyget E: Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna Efter genomgången kurs skall den studerande kunna 

• Beräkna plankoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:
- Polär inmätning 
- Ortogonal inmätning 
- Avskärning 
- Inbindning 

• Beräkna plankoordinater för 
nya punkter med 
inmätningsmetoderna: 
- Polär inmätning 
- Ortogonal inmätning 
- Avskärning 
- Inbindning • Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

- Avvägning 
- Trigonometrisk höjdmätning 

• Beräkna höjdkoordinater för 
nya punkter med 
inmätningsmetoderna: 
- Avvägning 
- Trigonometrisk 
höjdmätning 

• Beräkna polära utsättningsdata för punkter 
• Uppställnings, protokollförning och mätning med Teodolit och 

Avvägningsinstrument • Beräkna polära 
utsättningsdata för punkter • Beräkning av mätprotokoll 

• Analysera mätdata med avseende på grova, systematiska och 
tillfälliga fel 

• Uppställnings, 
protokollförning och mätning 
med Teodolit och 
Avvägningsinstrument  

• Beräkning av mätprotokoll Kursinnehåll • Analysera mätdata med 
avseende på grova, 
systematiska och tillfälliga 
fel 

• Referenssystem i plan och höjd 
• Polär- och ortogonal inmätning 
• Avskärning, inbindning, inskärning 
• Polygontåg Prerequisites 

Engelska • Fri stationavvägning, trigonometrisk höjdmätning 
• Polär utsättning 
• Mätning med gps 
• Geodetisk felteori 

 

Förkunskaper 
Svenska 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F 
Godkända fältövningar (ÖVN1; 3 hp), betygsskala P/F 

Kurslitteratur 
Egeltoft, Tomas, Mätningsteknik 
Ackerberg, Björn, Exempelsamling i Mätningsteknik 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
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Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HS1006  Byggprocessen  The Building Process 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Thomas Johansson, 

Thomas.Johansson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9776 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H2205 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Beskriva byggprocessens olika förlopp och vilka lagar och 
bestämmelser som påverkar byggprocessen 

• Beskriva byggprocessens 
olika förlopp och vilka lagar 
och bestämmelser som 
påverkar byggprocessen 

• Beskriva de olika parterna i byggprocessen och ange deras 
arbetsuppgifter • Beskriva de olika parterna i 

byggprocessen och ange 
deras arbetsuppgifter 

• Beskriva och analysera olika entreprenadformer 
• Beskriva och analysera olika ersättningsformer 

• Beskriva och analysera olika 
entreprenadformer 

• Identifiera och analysera olika upphandlingsformer 
 • Beskriva och analysera olika 

ersättningsformer Kursinnehåll 
• Identifiera och analysera 

olika upphandlingsformer Kursen behandlar de centrala delarna i byggpocessen: Lagar och 
bestämmelser, olika parter, entreprenadformer och ersättningsformer, val och 
regler för olika upphandlingsformer. 
Vidare behandlas grundläggande delar inom entreprenadjuridik. 

 

 

Förkunskaper 
Behörighet för högskolestudier. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp) 
Godkänt projektuppgift (PRO1, 3 hp) 

Kurslitteratur 
Nordstrand, Uno: Byggprocessen, Liber 
Allmänna bestämmelser AB04, Svensk Byggtjänst 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HS1007  Strömningslära  Fluid Mechanics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Sture Holmberg, 

sture.holmberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. +46 8 790 9775 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2206 

Mål Aim 
After completing this course the student 
is familiar with: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Beräkna statiska tryck och krafter mot plana och buktiga ytor • Static pressure and force 
calculations on plane and 
curved surfaces 

• Dimensionera rörsystem och öppna kanaler genom balansberäkningar 
med Bernoullis ekvation och Mannings formel 

• Basic principles of fluid 
flow, energy conservation 
and flow measurements 

• Använda hjälpmedel vid beräkning (Excel) 
• Uppskatta pump- och fläktbehov samt hantera 

dimensioneringsprinciper för dessa • Pipe system and open 
channel design with the 
Bernoulli and Manning 
approaches 

• Grundläggande principer för energi- och effektbehovsdimensionering 
samt flödesmätning 

 • Power requirements in pump 
and fan supported systems 

Kursinnehåll • Calculation tools (Excel) 
Kursen är att betrakta som en grundkurs i hydrostatik och allmän 
strömningslära med byggnads- och processtekniska tillämpningar. I 
projektmomentet utförs dimensionering av rörsystem med moderna 
beräkningsverktyg.  
Kursen omfattar: 

Syllabus 
The course is a first course in 
hydrostatic and general fluid mechanics. 
Examples are mainly from building 
engineering applications. The following 
parts are included: • Statiska tryck och krafter • Hydrostatic pressure and 

forces • Kontinuitetsbetraktelser för strömmande medier 
• Krafter orsakade av strömning • Continuity of flow and forces 

caused by flow • Kontinuitetsekvationen och energiekvationen med balansbetraktelser 
• The Energy Equation 

• Rörströmning, kanalströmning och strömningsmaskiner • Flow in pipes and open 
channels • Pumpar och fläktar med tillämpningar 

• Pumps, fans, and turbines • Flödesmätning samt något om grundvattenströmning och 
värmeöverföring • The hydrological cycle, 

hydrological processes and 
prognoses  

• Some groundwater flow Förkunskaper • Power and energy 
considerations in building 
applications 

Matematik, Byggmekanik, Byggteknik 

Påbyggnad • Flow measurements 
Kurser med inriktning mot: 
Installationsteknik (värme och inomhusklimat), konstruktion, projektering Prerequisites 

Construction mechanics, Mathematics 
Kursfordringar Requirements 
Godkänd tentamen (TEN1; 6 hp) med betygsskala A-F. 
Godkänt projektarbete (PRO1; 1,5 hp) med betygsskala A-F.. 

Written exam (TEN1; 6 cr.) 
Approved project work (PRO1; 1.5 cr.) 

Required Reading Kurslitteratur Alvarez, Henrik & Holmberg, Sture: 
Strömningslära i ingenjörsutbildningen.
Available in the local book shop at 
Campus Haninge 

Alvarez, Henrik & Holmberg, Sture: Strömningslära i ingenjörsutbildningen.
Huvudlitteratur och tillägg är tillgängliga i lokala affären för kurslitteratur, 
Riksäpplet II, Haninge 
 Registration 

Course: According to general rules at 
the department- Anmälan 
Exam: According to general rules at the 
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department. 
 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HS1008  Konstruktionsteknik  Structural Design in Civil 
Engineering 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Stefan Edlund, edlund@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4836 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIBYH2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2207 

Mål Aim 
Målformulering för betyg E. Målformulering för betyg E. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: • Beräkna snölast för sadel- 

och pulpettak. Beräkna 
vindlast för väggar, sadeltak 
och pulpettak. 

• Beräkna snölast för sadel- och pulpettak. Beräkna vindlast för 
väggar, sadeltak och pulpettak. 

• Beräkna egentyngd av konstruktioner • Beräkna egentyngd av 
konstruktioner • Beräkna nyttig last av inredning och personer 

• Beräkna farlig lastställning • Beräkna nyttig last av 
inredning och personer • Beräkna dimensionerande last i brottgräns- och bruksgränstillstånd 

• Beräkna farlig lastställning 
• Beräkna dimensionerande långtidslast • Beräkna dimensionerande 

last i brottgräns- och 
bruksgränstillstånd 

• Beräkna plastiskt böjmotstånd för symmetriska och osymmetriska 
balktvärsnitt 

• Beräkna dimensionerande 
långtidslast • Beräkna tvärsnittsklass för böjande moment respektive centrisk 

tryckkraft för dubbelsymmetriska i-profiler och fyrkantsrör i stål • Beräkna plastiskt 
böjmotstånd för symmetriska 
och osymmetriska 
balktvärsnitt 

• Analysera och dimensionera i brottgränstillstånd med hänsyn till 
böjning, knäckning, snittkontroll och böjknäckning för 
dubbelsymmetriska i-profiler och fyrkantsrör i stål 

• Beräkna tvärsnittsklass för 
böjande moment respektive 
centrisk tryckkraft för 
dubbelsymmetriska i-profiler 
och fyrkantsrör i stål 

• Analysera och dimensionera i brottgränstillstånd med hänsyn till 
tvärkraft för dubbelsymmetriska i-profiler i stål 

• Analysera och dimensionera i brottgränstillstånd med hänsyn till 
böjande moment för enkel- och dubbelarmerade rektangulära 
betongbalkar 

• Analysera och dimensionera 
i brottgränstillstånd med 
hänsyn till böjning, 
knäckning, snittkontroll och 
böjknäckning för 
dubbelsymmetriska i-profiler 
och fyrkantsrör i stål 

• Analysera rektangulära armerade betongpelare i brottgränstillstånd 
• Analysera och dimensionera i brottgränstillstånd med hänsyn till 

tvärkraft för armerade betongbalkar 
 

• Analysera och dimensionera 
i brottgränstillstånd med 
hänsyn till tvärkraft för 
dubbelsymmetriska i-profiler 
i stål 

Kursinnehåll 
• 30 % Lastanalys 
• 30 % Stålkonstruktion 
• 40 % Betongkonstruktion • Analysera och dimensionera 

i brottgränstillstånd med 
hänsyn till böjande moment 
för enkel- och 
dubbelarmerade rektangulära 
betongbalkar 

 

Förkunskaper 
Byggmekanik 1, HS1003, och Byggmekanik 2, HS1004. 

Kursfordringar • Analysera rektangulära 
armerade betongpelare i 
brottgränstillstånd 

Skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp), betygsskala A-F. 
Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 2,5 hp) 

• Analysera och dimensionera 
i brottgränstillstånd med 
hänsyn till tvärkraft för 
armerade betongbalkar 

Kurslitteratur 
Edlund, Stefan: Exempelsamling i konstruktionsteknik. 
Edlund, Stefan: Formelsamling i konstruktionsteknik. 
Johannesson & Vretblad: Byggformler och tabeller, ISBN 91-47-05318-6 

 

Extra litteratur: 
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Isaksson, Tord m fl: Byggkonstruktion, ISBN 91-44-04707-X 
Langesten, Bengt: Byggkonstruktion 1, ISBN 91-634-1282- 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HS1009  Samhällsplanering  Urban Planning 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Björn Ackerberg, 

Björn.Ackerberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4837 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2209 

Mål Aim 
Mål för betyget E. Mål för betyget E. Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Upprätta en detaljplan för ett mindre bostadsområde omfattande olika 
bebyggelsetyper 

• Upprätta en detaljplan för ett 
mindre bostadsområde 
omfattande olika 
bebyggelsetyper • Upprätta de handlingar som krävs för en bygglovsansökan 

• Redogöra för handläggningen av olika lovärenden • Upprätta de handlingar som 
krävs för en 
bygglovsansökan 

• Rita upp en detaljplan och en illustrationsplan med hjälp av cad 
• Redovisa hur en detaljplan formellt hanteras fram till laga kraft 

• Redogöra för 
handläggningen av olika 
lovärenden 

• Presentera en färdig detaljplan på ett åskådligt sätt 
• Beräkna det totala vattenbehovet för ett område med olika 

bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner • Rita upp en detaljplan och en 
illustrationsplan med hjälp av 
cad • Beräkna avrinningen av spill- och dagvatten för ett område med olika 

bebyggelsetyper och samhälleliga finktioner • Redovisa hur en detaljplan 
formellt hanteras fram till 
laga kraft 

• Dimensionera vatten-, spill- och dagvattenledningar från detta 
område 

• Presentera en färdig 
detaljplan på ett åskådligt sätt  

• Beräkna det totala 
vattenbehovet för ett område 
med olika bebyggelsetyper 
och samhälleliga funktioner 

Kursinnehåll 
• Samhälls- och bostadsutveckling 
• Kommunal, regional och statlig planering 

• Beräkna avrinningen av spill- 
och dagvatten för ett område 
med olika bebyggelsetyper 
och samhälleliga finktioner 

• Bygglov och detaljplan 
• Miljöbalken 
• Miljökonsekvensbeskrivningar 
• Vattenbehov i ett samhälle • Dimensionera vatten-, spill- 

och dagvattenledningar från 
detta område • Dimensionering av va-ledningar 

  

Förkunskaper 
Genomgången kurs i Strömningslära 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala A-F 
godkänd inlämningsuppgift (ÖVN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur 
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, Boverket 2002 
FAH, Plan- och Bygglagen mm, 2002 
Utdrag ur: 
Allmänna vattenledningsnät, VAV, P83, 2001 
Dimensionering av allmänna avloppsledningar, Svenskt vatten, P90, 2004 
Ledningsbyggnad, system av betong, 1995 
 

Anmälan 
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Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HS1010  Geologi och geoteknik  Geology and Soil Mechanics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Thomas Johansson, 

Thomas.Johansson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9776 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H2211 

Mål Aim 
Mål för betyget E. Mål för betyget E. Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Beskriva berg och jordarter i Sverige; bildningssätt, klassificering, 
benämning och tekniska egenskaper 

• Beskriva berg och jordarter i 
Sverige; bildningssätt, 
klassificering, benämning 
och tekniska egenskaper • Förstå geologiska och hydrogeologiska processers inverkan på 

landskapet • Förstå geologiska och 
hydrogeologiska processers 
inverkan på landskapet 

• Ha grundläggande kunskaper om vattnets förekomst och strömning i 
mark 

• Ha grundläggande kunskaper 
om vattnets förekomst och 
strömning i mark 

• Tolka geologiska och geotekniska data 
• Genomföra en enkel analys av jordprov i laboratorium 
• Genomföra enkla sättningsberäkningar • Tolka geologiska och 

geotekniska data • Genomföra enkla beräkningar av jordtryck 
• Genomföra en enkel analys 

av jordprov i laboratorium  
• Genomföra enkla 

sättningsberäkningar Kursinnehåll 
• Jordklotets uppbyggnad och plattektonikgeologiska processer • Genomföra enkla 

beräkningar av jordtryck • Sveriges geologi 
 • Mineral och bergarter 

• Jordarters benämning och klassificering 
• Markvatten och grundvatten 
• Geologiska kartor 
• Geotekniska undersökningsmetoder 
• Geotekniska provtagningsmetoder 
• Spänningar i jord 
• Sättningar i jord 
• Jordtryck 
• Släntstabilitet 

 

Förkunskaper 
HS1007 Strömningslära 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp), betyg A-F 
Studieresa, studiebesök. Övningar och laboration (ÖVN1; 3,5 hp) 

Kurslitteratur 
Lundqvist, J: Geologi, Studentlitteratur Lund 
Knutsson et al: Grundvatten, teori & tillämpningar, AB Svensk Byggtjänst 
Sällfors, G: Geoteknik, Chalmers tekniska högskola 
Sällfors, G: Geoteknik, räkneuppgifter, Chalmers tekniska högskola 
 

Anmälan 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HS1013  Installationsteknik och energi  Building Services and Energy 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Sture Holmberg, 

sture.holmberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. +46 8 790 9775 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  1 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3200 

Kortbeskrivning Aim 
After completing this course the student 
is familiar with: Ingår i kurspaket 1, Design, och kurspaket 2, Hus 

 • Design routines in heating, 
ventilation and sanitation Mål • Healthy and energy efficient 
indoor climate solutions Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Medverka vid projektering av byggnadsinstallationer för värme, 
ventilation och sanitet 

• Safety aspects in building 
services design 

• Föreslå åtgärder som leder till gott inomhusklimat och sund 
energianvändning i byggnader 

Syllabus 
Both theoretical and practical design 
aspects are considered, and modern 
design tools are included. 
the following parts are included: 

• Hantera elsäkerhet i byggnader 
 

• Indoor climate requirements Kursinnehåll • Thermal considerations 
including heat transfer and 
heat recovery 

Kursen innefattar teoretisk och praktisk genomgång av installationssystem och 
komponenter i byggnader samt dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid 
beräkning. I projektmomentet dimensioneras system för uppvärmning och 
ventilation av en byggnad. Värmepump ingår i systemlösningen. 
Kursen omfattar: 

• Moisture and the Mollier 
chart 

• Energy conservation in 
buildings 

• Inomhusklimat och termisk komfort • Heat pumps and solar energy 
• Uppvärmning av byggnader, värmeöverföring och värmeåtervinning • Space heating and ventilation 

system design • Fuktig luft och Mollierdiagram 
• Air conditioning, sanitation, 

and electrical installations • Energihushållning i byggnader 
• Dimensionering av radiatorsystem Prerequisites 
• Dimensionering av ventilationssystem Knowledge equivalent to the courses: 

HS1002 Building Physics 
HS1007 Fluid Mechanics 

• Värmepumpar, solenergi och kylanläggningar 
• Olika typer av luftbehandlingssystem 
• Sanitet Requirements 

Written exam (TEN1; 6 cr.). 
Approved project assignment (PRO1; 
1.5 cr.). 

• Elinstallationer 
 

Förkunskaper Required Reading 
Kunskaper motsvarande kurserna  
HS1002 Byggfysik och byggmateriallära 
HS1007 Strömningslära 

Warfvinge, C: Installationsteknik för V, 
LTH, Lund 
Some additional booklets are also used. 
Everything is available in the local book 
shop at Campus Haninge. Kursfordringar  

Godkänd tentamen (TEN1; 6 hp) med betygsskala A-F 
Godkänd projektuppgift (PRO1; 1,5 hp) med betygsskala A-F. 

Kurslitteratur 
Warfvinge, C: Installationsteknik för V, LTH, Lund 
Angiven huvudlitteratur med tillägg finns att köpa i lokala bokhandeln, 
Campus Haninge. 
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Anmälan 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HS1014  Bro och anläggningskonstruktioner  Design of Civil Engineering 
Constructions 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lena Pettersson, 

Lena.Pettersson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4832 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  2 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3201 

Mål Aim 
Att ge en fördjupad kunskap i 
dimensionering av 
betongkonstruktioner. Insikt i olika 
typer av lastfall förekommande på 
brokonstruktioner. 

Att ge en fördjupad kunskap i dimensionering av betongkonstruktioner. Insikt 
i olika typer av lastfall förekommande på brokonstruktioner. 
 

Kursinnehåll  
Kursen består av föreläsningar samt övnings- och inlämningsuppgifter 
individuellt och i grupp. 

• Definitioner av brotyper 
• Enklare dimensionering av slakarmerade betongkonstruktioner i brott 
• Lastfall och lastkombinationer för brokonstruktioner 
• Beräkning av deformationer. Beräkning av sprickvidder under 

böjande moment och normalkrafter. 
• Dimensionering av enklare grundkonstruktioner, exempelvis 

stödmurar 
 

Förkunskaper 
Kursen HS1008 Konstruktionsteknik eller motsvarande. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända övningar (ÖVN1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Betonghandboken, konstruktion 
BBK 
Kurskompendium 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt anvisningar på institutionen. 
Till tentamen: Enligt anvisningar på institutionen. 
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HS1015  Byggstyrning  Construction Management 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Thomas Johansson, 

Thomas.Johansson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9776 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  2 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3202 

Kortbeskrivning Aim 
Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna: Ingår i kurspaket 2, Hus 

 • Upprätta tid- och 
strukturplaner och beräkna 
byggtider och ange kritiska 
linjer 

Mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Upprätta tid- och strukturplaner och beräkna byggtider och ange 
kritiska linjer 

• Upprätta arbetskraftsdiagram 
och utföra resursfördelning 

• Beräkna och fastställa 
enhetstider och kapaciteter 
med hjälp av bef 
dataprogram 

• Upprätta arbetskraftsdiagram och utföra resursfördelning 
• Beräkna och fastställa enhetstider och kapaciteter med hjälp av bef 

dataprogram 
• Beräkna material- och 

arbetskostnader 
• Beräkna material- och arbetskostnader 
• Beräkna driftskostnader och kostnader för arbetsledning • Beräkna driftskostnader och 

kostnader för arbetsledning • Upprätta anbudssammanställning och anbudsutformning 
• Upprätta 

anbudssammanställning och 
anbudsutformning 

• Utföra ekonomisk avstämningar och prognoser 
 

• Utföra ekonomisk 
avstämningar och prognoser 

Kursinnehåll 
Kursen behandlar de centrala delarna i anbudskalkylering:  

• Tidsbegrepp 
• Kapacitetsberäkningar 
• Resursfördelning, material- och arbetskostnadsberäkningar 
• Beräkning av driftskostnader 

Vidare behandlas upprättande av anbudssammanställning och utformning av 
anbud. 
 

Förkunskaper 
För att bli antagen krävs godkänt betyg i kursen Byggprocessen. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. 

Kurslitteratur 
Nordstrand, Uno: Byggstyrning 
Utdelat material mm. 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HS1016  Integrerad CADprojektering  Coordinated Computer Aided 
Design 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Haninge  7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Per Algott, per.algott@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4833 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Tidigare kursnummer: 6H3203 

Kortbeskrivning Aim 
Mål för betyget E. Ingår i kurspaket 1, Design och 3, Projektering Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna:  

• Upprätta en datastruktur för 
ett mindre projekt med ca 
fem konsultdiscipliner där 
”kopplade” [nested] sökvägar 
används 

Mål 
Mål för betyget E. 
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Upprätta en datastruktur för ett mindre projekt med ca fem 
konsultdiscipliner där ”kopplade” [nested] sökvägar används • Skapa relativa sökvägar inom 

projektet och förstå varför 
det är nödvändigt • Skapa relativa sökvägar inom projektet och förstå varför det är 

nödvändigt • Sammanföra ritningsfiler 
(external reference) med 
olika enheter (t ex m och 
mm) 

• Sammanföra ritningsfiler (external reference) med olika enheter (t ex 
m och mm) 

• Skapa behovsanpassad information med ritningsfiler från flera 
discipliner 

• Skapa behovsanpassad 
information med ritningsfiler 
från flera discipliner • Använda Model/Layout (AutoCAD) för att skapa underlag för 

utskrifter • Använda Model/Layout 
(AutoCAD) för att skapa 
underlag för utskrifter • Skapa presentations-”handling” med innehåll från en eller flera 

ritningsfiler • Skapa presentations-
”handling” med innehåll från 
en eller flera ritningsfiler • Kontrollera att alla sökvägar är relativa 

• Upprätta ritningsförteckning för projektet • Kontrollera att alla sökvägar 
är relativa • Upprätta en förenklad CAD-manual för projektet 

• Upprätta ritningsförteckning 
för projektet 

• Mer om CAD som arbetsverktyg – ”teknik”, möjligheter, 
begränsningar och pågående utvecklingstrender • Upprätta en förenklad CAD-

manual för projektet  
• Mer om CAD som 

arbetsverktyg – ”teknik”, 
möjligheter, begränsningar 
och pågående 
utvecklingstrender 

Kursinnehåll 
• Teoriföreläsningar om integrerad CAD-projektering, stöd för 

projektuppgiften 
• Handledda övningar/ritarbete med felsökning för projektuppgiften  
• Teori- och teknikföreläsningar med gästföreläsare 

 

Förkunskaper 
Genomgången grundkurs i CAD. 

Kursfordringar 
Godkänd inlämningsuppgift (PRO1; 7,5 hp) 

Kurslitteratur 
ADT 2005 Grundkurs, Witu AB 
Egenproducerat kompendium, ICAD 07, KTH/STH 
 

Anmälan 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HS1018  Vattenresursteknik med GIS  Water Resources Engineering 
with GIS 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Eva-Lotta Thunqvist, Eva-

Lotta.Thunqvist@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4839 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  1 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3205 

Kortbeskrivning Aim 
Mål för betyget E. Ingår i kurspaket 3, Projektering Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna:  

• Genomföra en analys av ett 
samhälles vattenbehov Mål 

Mål för betyget E. • Dimensionera 
vattenledningar till samhället Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

• Avgränsa ett 
tillrinningsområde för en 
vattentäkt och göra en 
vattenbalansberäkning 

• Genomföra en analys av ett samhälles vattenbehov 
• Dimensionera vattenledningar till samhället 
• Avgränsa ett tillrinningsområde för en vattentäkt och göra en 

vattenbalansberäkning • Konstruera en konceptuell 
modell av en akvifer • Konstruera en konceptuell modell av en akvifer 

• Identifiera intressekonflikter 
vid vattenuttag och föreslå 
vattenskyddsområde för 
täkten 

• Identifiera intressekonflikter vid vattenuttag och föreslå 
vattenskyddsområde för täkten 

• Presentera kartor i GIS 
• Presentera kartor i GIS • Använda sig av enkla analysmetoder i GIS • Använda sig av enkla 

analysmetoder i GIS • Presentera den genomförda utredningen av vattenförsörjning 
skriftligt • Presentera den genomförda 

utredningen av 
vattenförsörjning skriftligt 

• Presentera genomförd utredning muntligt inför representanter från 
Haninge kommun • Presentera genomförd 

utredning muntligt inför 
representanter från Haninge 
kommun 

 

Kursinnehåll 
• Vattenresursfrågor i ett globalt och lokalt perspektiv  
• Systemanalys inom hydrologi: ytvatten, grundvatten, 

vattenförsörjning och avlopp 
• Vattenresursplanering i ett avrinningsområde, EG:s ramdirektiv 
• Vattenbehovet i ett samhälle 
• Dimensionering av ledningar 
• Dricksvattenkvalitet 
• GIS 
• Digitala kartor 
• Analysmetoder i GIS 

 

Förkunskaper 
Genomgången kurs i Geologi och geoteknik, Strömningslära och 
Samhällsplanering. 

Kursfordringar 
Projektuppgift (PRO1; 6 hp), betygsskala A-F. 
Studiebesök (PRO2; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Nordström, A: Dricksvatten för en hållbar utveckling, Studentlitteratur 2005 
Utdrag ur: Allmänna vattenledningsnät, VAV, P83, 2001 
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Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HS1019  Planering av ett byggprojekt  Planning of a Construction 
Project 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Thomas Johansson, 

Thomas.Johansson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

3, 4, 5 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 9776 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  3 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Aim 
The aim of the course is to give the 
students deeper knowledge within the 
following fields 

Ingår i kurspaket 2, Hus och kurspaket 3, Projektering 
 

• The students should be able 
to make a detailed production 
plan for the studied building 
project.  

Mål 
Kursen skall ge studenten en fördjupning inom följande områden utifrån 
dennes förkunskaper.  

• The students should also be 
able to plan the working site 
regarding establishing, 
purchase, material 
administration, management 
etc.  

• Byggstyrning:  
Kunna göra en detaljerad produktionsplanering för det studerade 
byggprojektet. Dessutom kunna presentera arbetsplatsens planer för 
etablering, inköp, materialadministration, ledning mm 

 
Syllabus Kursinnehåll • The students are given one 

project regarding Project 
"Building process control. 
- Economical and quality 
control.  
- Material administration and 
purchase.  
- Management at the working 
site.     

• Studenterna ska att göra ett projekt inom : 
- Byggstyrning 
 

• Byggstyrning 
Byggsystem och byggmetoder. Ekonomisk- och kvalitetsstyrning. 
Materialadministration och inköp. 
Arbetsledning på arbetsplatsen 

 Prerequisites 
Tendering (6H3202) or equivalent. 

Förkunskaper 
Requirements 6H3202 Anbudskalkylering Project reported satisfactorily (PRO1; 5 
cr.) Kursfordringar 

Godkänt projekt (PRO1), 5p 
Betygsskala: 3,4,5. 

Required Reading 
Nordstrand, Uno: Byggprocessen 
Nordstrand, Uno: Byggstyrning 

Kurslitteratur Ritningar och tekniska beskrivningar 
 Nordstrand, Uno: Byggprocessen 

Nordstrand, Uno: Byggstyrning 
Ritningar och tekniska beskrivningar 
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HS101X  Examensarbete inom byggteknik och design  Degree Project in Constructional 
Engineering and Design 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
Af Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The aim of the course is to give the 
students deeper knowledge within the 
following fields 

The aim of the course is to give the students deeper knowledge within the 
following fields 

• The students should be able to make a detailed production plan for 
the studied building project.  

• The students should be able 
to make a detailed production 
plan for the studied building 
project.  • The students should also be able to plan the working site regarding 

establishing, purchase, material administration, management etc.  • The students should also be 
able to plan the working site 
regarding establishing, 
purchase, material 
administration, management 
etc.  
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HS1020  Skademekanismer av fukt  Moisture Related Damages 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Lena Pettersson, 

Lena.Pettersson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4832 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  1 

Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3207 

Kortbeskrivning Aim 
Efter kursen ska studenten: Ingår i kurspaket 2, Hus 

• Kunna identifiera fuktskador 
i de vanligaste 
riskkonstruktionerna i hus 
samt föreslå tänkbara 
åtgärder 

 

Mål 
Efter kursen ska studenten: 

• Kunna identifiera fuktskador i de vanligaste riskkonstruktionerna i 
hus samt föreslå tänkbara åtgärder 

• Göra enklare fuktberäkningar 
för olika konstruktionsdelar 

• Känna till fuktens påverkan 
på inomhusklimatet och 
”sjuka hus” 

• Göra enklare fuktberäkningar för olika konstruktionsdelar 
• Känna till fuktens påverkan på inomhusklimatet och ”sjuka hus” 
• Göra enklare beräkningar på emissioner • Göra enklare beräkningar på 

emissioner • Kunna beräkna erforderliga uttorkningstider för betongbjälklag 
• Kunna beräkna erforderliga 

uttorkningstider för 
betongbjälklag 

• Ha provat att mäta med trä- och betongfuktmätare samt känna till 
noggrannheten hos olika mätmetoder 

• Ha provat att mäta med trä- 
och betongfuktmätare samt 
känna till noggrannheten hos 
olika mätmetoder 

• Känna till riskerna med fukt i trä samt veta hur man bör lagra virke 
på arbetsplatsen 

• Känna till fuktrelaterade skadetyper och deras orsaker för 
konstbyggnader • Känna till riskerna med fukt i 

trä samt veta hur man bör 
lagra virke på arbetsplatsen 

 

Kursinnehåll • Känna till fuktrelaterade 
skadetyper och deras orsaker 
för konstbyggnader • Föreläsningar om skador och riskkonstruktioner m a p fukt i 

huskonstruktioner  
• Fuktpåverkan främst på materialen betong och trä 
• Föreläsningar om inomhusklimat och beräkningar av emissioner 
• Beräkningar av uttorkningstid för betong 
• Laborationer med mätning av relativ fuktighet (RF) i betong och 

fuktkvot i trä 
• Föreläsningar och studiebesök om fuktskador på konstbyggnader 

 

Förkunskaper 
Byggfysik och byggmateriallära. 
Tekniskt projekt, Byggteknik och design eller motsvarande. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F. 
Godkända laborationer (LAB1; 1,5 hp) 
Godkänd inlämningsuppgift och muntlig presentation (RED1; 1,5 hp) 
Bonuspoängen gäller ordinarie samt första omtentamenstillfället under läsåret. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur på engelska kan komma att användas. 
 

Anmälan 
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Till kurs: Enligt institutionens generella regler. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella regler. 
 

360 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HS1021  Stål och träkonstruktion  Steel- and Timber Structures 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Stefan Edlund, edlund@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4836 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3208 

Kortbeskrivning Aim 
Målformulering för betyg E. Ingår i kurspaket 3, Projektering Efter fullgjord kurs ska studenten kunna 
beräkna:  

• Tvärsnittsklass för böjande 
moment och 
momentkapacitet för 
stålbalkar med osymmetriska 
tvärsnitt 

Mål 
Målformulering för betyg E. 
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna beräkna: 

• Tvärsnittsklass för böjande moment och momentkapacitet för 
stålbalkar med osymmetriska tvärsnitt • Momentkapacitet och 

tryckkraftskapacitet för 
tunnväggiga stålbalkar där 
lokal buckling inträffar 

• Momentkapacitet och tryckkraftskapacitet för tunnväggiga stålbalkar 
där lokal buckling inträffar 

• Vippning och 
böjvridknäckning av 
stålbalkar 

• Vippning och böjvridknäckning av stålbalkar 
• Intryckning under koncentrerad kraft hos stålkonstruktioner 
• Skruv- och svetsförband hos stålkonstruktioner • Intryckning under 

koncentrerad kraft hos 
stålkonstruktioner 

• Svikt och vippning av träbalkar 
• Sadelbalkar av limträ • Skruv- och svetsförband hos 

stålkonstruktioner • Hål och urtag i limträbalkar 
• Spik-, skruv- och träskruvförband hos träkonstruktioner • Svikt och vippning av 

träbalkar  
• Sadelbalkar av limträ 

Förkunskaper • Hål och urtag i limträbalkar 
• Spik-, skruv- och 

träskruvförband hos 
träkonstruktioner 

Konstruktionsteknik eller motsvarande. 

Kursfordringar 
 Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp), betygsskala A-F. 

Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Edlund, Stefan: Exempelsamling i stålkonstruktion. 
Edlund, Stefan: Exempelsamling i träkonstruktion. 
Edlund, Stefan: Formelsamling i konstruktionsteknik. 
Johannesson & Vretblad: Byggformler och tabeller, ISBN 91-47-05318-6 
Extra litteratur: 
Isaksson, Tord m fl: Byggkonstruktion, ISBN 91-44-04707-X 
Johansson, Germund: Stålbyggnad V3, Chalmers tekniska högskola 
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HS1022  Ekonomisk och teknisk förvaltning  Economic and Technical Real 
Estate Management 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Karin Lindskog, 
karin.lindskog@sth.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 48 35 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3210 

Mål Aim 
Knowledge in economic and technical 
management of real estate companies. Ge kunskaper i ekonomisk och teknisk styrning av fastighetsförvaltning. 

 
Syllabus 

Kursinnehåll • Investment analysis and 
calculating • Investeringsbedömning och kalkylering 

• Maintenance plans • Underhållsplaner 
• Project design management 

and purchase  • Cash flow-analys 
• Lönsamhetsbedömningar • Energy and environmental 

issues • Projektering och upphandling 
• LCC • Energi- och miljöfrågor 

Prerequisites • Livscykelkosnader 
6H2902 Business Economics and 
Organizational Behaviour 
6H3201 Building Services and Energy 

 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande kurserna 
6H2902 Ekonomi och organisation 
6H3201 Installation och energi 

Requirements 
Examination (TEN1;3 cr) 
Project task 
(PRO1; 4,5 cr) 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp). 
Godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp). 

Kurslitteratur 
Lärobok: Bestäms inför varje ny start av kurs. 
Kursbunt: Sammanställs av kursansvarig inför varje ny start av kursen. 
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HS1023  Projektering av ett husprojekt  Structural Design of a House 
Project 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Haninge  7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Stefan Edlund, edlund@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4836 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3211 

Mål Aim 
Målformulering för betyg E. Målformulering för betyg E. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: • Dimensionera olika 

konstruktionsdelar i ett hus 
och presentera sina resultat i 
form av beräkningar och 
ritningar 

• Dimensionera olika konstruktionsdelar i ett hus och presentera sina 
resultat i form av beräkningar och ritningar 

• Visa förmåga att arbeta i projekt 
• Visa förmåga att tillämpa kunskaper från de tidigare mekanik- och 

konstruktionskurserna 
• Visa förmåga att arbeta i 

projekt 
• Visa förmåga att tillämpa 

kunskaper från de tidigare 
mekanik- och 
konstruktionskurserna 

 

Kursinnehåll 
• Föreläsningar inom ämnet  
• I projektform utföra konstruktionsberäkningar och ritningar av ett hus

 

Förkunskaper 
Konstruktionsteknik och Stål- och träkonstruktioner 

Kursfordringar 
Godkänd projektuppgift (PRO1; 7,5 hp), betygsskala A-F. 

Kurslitteratur 
Litteratur från kurserna Byggmekanik 1, Byggmekanik 2, Konstruktionsteknik 
och Stål- och träkonstruktioner samt ytterligare litteratur som bestäms inför 
varje kurstillfälle. 
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HS1024  Projektering av ett infraprojekt  Structural Design of a Infra 
Structural Project 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Haninge  7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Ali Farhang,  Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6H3212 

Mål Aim 
I en projektgrupp självständigt kunna 
dimensionera och redovisa enklare 
infrastruktur-konstruktioner såsom väg 
eller enklare bro 

I en projektgrupp självständigt kunna dimensionera och redovisa enklare 
infrastruktur-konstruktioner såsom väg eller enklare bro 
 

 
Kursinnehåll 
Projektering av väg eller bro.  
Konstruktionsberäkningar, dimensionering och redovisning (beskrivning och 
ritningar). Föreläsningar inom ämnet. 
 

Förkunskaper 
HS1021 Stål och träkonstruktioner samt HS1014 Betong för 
brokonstruktioner eller motsvarande.  

Kursfordringar 
Godkänt projekt (PRO1), 7,5 hp 
Betygsskala: A-F. 

Kurslitteratur 
Betonghandboken, konstruktion  
Bro04 
BBK  
Kurskompendium 
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HS1025  Arkitektur, skissprocessen  Architecture, the Sketch process 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Axel Sirén, siren@arch.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 8598 Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Tidigare kursnummer 6H3213 

Tidigare kursnummer 6H3213 

Mål Aim 
Kursens mål är att ge grundläggande 
kunskap och förståelse för arkitektur. 
Kursen tar sin utgångspunkt i 
skissprocessen och samspelet mellan 
olika aktörer i byggprocessen. Vad 
formar dagens byggande? 

Kursens mål är att ge grundläggande kunskap och förståelse för arkitektur. 
Kursen tar sin utgångspunkt i skissprocessen och samspelet mellan olika 
aktörer i byggprocessen. Vad formar dagens byggande? 
 

Kursinnehåll  
Kursen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, studiebesök och 
övningsuppgifter individuellt och i grupp. 
Exempel på kursmoment: 

• Arkitekturens elementa 
Exempel på begrepp som behandlas: Ändamål och plats. Rum och 
volym. Detalj och helhet. Skala och anpassning. 

• Arkitekturens tillblivelse 
Bygg-, skiss- och planprocessen. Hur fungerar de? Vilka är aktörerna 
och ved består deras roll i? vad kan förändras och hur kan vi skapa 
bättre möjligheter för god arkitektur och bra miljöer. 

• Skissuppgift, kroki- och teckningsövning 
Kortare skiss- och övningsuppgifter med direkt genomgång. En 
längre individuell gestaltningsuppgift med handledning samt en 
avslutande gemensam kritikgenomgång. Kroki- och formövningar. 

• Arkitekturens historia 
Upplevelse av arkitektur. Litteratur och föreläsning. 
Arkitekturhistorisk översikt. Huvudströmningar i arkitekturen med 
betoning på nutida arkitektur. Stadsvandring med övningsuppgift, 
studiebesök och föreläsningar. 

 

Förkunskaper 
Kursen HS1000 Tekniskt projekt, Byggteknik och design eller motsvarande. 

Kursfordringar 
Godkänt projekt (PRO1; 4,5 hp). 
Godkända övningar (ÖVN1; 2,5 hp). 
70 % närvaro på föreläsningar samt studiebesök. 
Godkända projekt- och övningsuppgifter. 

Kurslitteratur 
Caldenby, Clas: Att bygga ett land, (tentamen) 
Lundberg, Erik: Arkitekturens formspråk 
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HS1026  Arkitektur, byggnadstekniken  Architecture and Building 
Techniques 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
B Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Tidigare kursnummer 6H3214 

Mål Aim 
• Att ge studenten en inblick i 

byggnadstekniken som 
arkitektoniskt/konstnärligt 
uttrycksmedel. 

• Att ge studenten en inblick i byggnadstekniken som 
arkitektoniskt/konstnärligt uttrycksmedel. 

• Att visa relationer mellan detaljritningar, huvudritningar och 
arkitektoniska uttryck. • Att visa relationer mellan 

detaljritningar, 
huvudritningar och 
arkitektoniska uttryck. 

• Att belysa skissandet av arkitektur som tillämpad teknik genom korta 
dag- och timskisser. Kurslitteraturen diskuteras i seminarier. 

• Tillämpning av ovan formas i ett individuellt skissprojekt. • Att belysa skissandet av 
arkitektur som tillämpad 
teknik genom korta dag- och 
timskisser. Kurslitteraturen 
diskuteras i seminarier. 

 

Kursinnehåll 
Kursen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, studiebesök och 
övningsuppgifter individuellt och i grupp. • Tillämpning av ovan formas i 

ett individuellt skissprojekt. 
Ett individuellt skissprojekt löper genom hela kurstiden och är kursens kärna. 
Vid gemensamma skissgenomgångar diskuteras skissernas utveckling, 
ritningar och presentation. Parallellt med detta projekt ges föreläsningar, 
seminarier och studiebesök inom områdena arkitektur och arkitekturteknik. 

 

Exempel på kursmoment: 
• Arkitektur och byggteknik 
• Trähus och dess detaljer 
• Äldre byggteknik ”Från slott till koja” 
• Konstruktionsdetaljer 
• Föreläsningar och studiebesök 
• Skissuppgift, kroki- och teckningsövningar 
• Kortare skiss- och övningsuppgifter med direkt genomgång 
• Kroki- och formövningar 
• litteraturseminarium 

 

Förkunskaper 
Kursen HS1000 eller motsvarande 

Kursfordringar 
Godkänt projekt (PRO1; 5 hp), betygsskalan A-F. 
Godkända övningar (ÖVN1; 2,5 hp). 
70 % närvaro på föreläsningar samt studiebesök. Närvaro på obligatoriska 
moment. Godkända projekt- och övningsuppgifter. 
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HS1027  Ljus, akustik och design  Light, Acoustics and Design 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3, TIMAS3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall studenten 
kunna Efter genomgången kurs skall studenten kunna 

• visa kunskaper om ljusets och byggnadsakustikens grundläggande 
fysikaliska och perceptuella egenskaper, begrepp och definitioner.  

• visa kunskaper om ljusets 
och byggnadsakustikens 
grundläggande fysikaliska 
och perceptuella egenskaper, 
begrepp och definitioner.  

• redogöra för våra vanligaste ljuskällor, dess egenskaper och hur dessa 
kan användas.  

• utföra enklare ljus- och akustisk planering med hänsyn tagen till 
rummets egenskaper, material och utformning samt verksamhetens 
syn- och ljudkrav avseende komfort, hälsa och välbefinnande. 

• redogöra för våra vanligaste 
ljuskällor, dess egenskaper 
och hur dessa kan användas.  

• utföra enklare ljus- och 
akustisk planering med 
hänsyn tagen till rummets 
egenskaper, material och 
utformning samt 
verksamhetens syn- och 
ljudkrav avseende komfort, 
hälsa och välbefinnande. 

• känna till styrande regelverk, normer och rekommendationer  
• ha förståelse för designprocessen 

 

Kursinnehåll 
Grundläggande begrepp för förståelse av ljusets och akustikens egenskaper 
och hur ljus och ljud kan användas i byggd miljö. Ljusets och akustikens 
betydelse för vår hälsa, vårt välbefinnande och för att skapa en trygg och säker 
miljö. 

• känna till styrande regelverk, 
normer och 
rekommendationer  

Kursen innehåller även genomgång av metoder för design-och 
planeringsprocessen . 

• ha förståelse för 
designprocessen 

 Förutom föreläsningar och seminarier om ljus och akustik innehåller kursen 
till lika delar teoretiska och praktiska moment. Dessa kan bestå av en 
ljussättning, en akustisk byggnadsinstallation eller design av en produkt. 
 

Förkunskaper 
Studerande i åk3 på högskoleingenjörsprogramen Byggteknik och design eller 
Maskinteknik med inriktning Innovation och design 

Kursfordringar 
Genomförda projekt i kursen samt inlämnad Workbook med redovisning av 
föreläsningar, designprocessen i projekten samt reflektioner från föreläsningar 
och seminarier. 
(PRO1; 7,5 hp) Betygskala A-F 

Kurslitteratur 
Ljus och Rum - Ljuskultur 
Seende och Ljusstålning – Anders Liljefors  
Övrig litteratur från institutionen 
 
 

367 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HS102X  Examensarbete inom byggteknik och design 
med ekonomi 

Degree Project in Constructional 
Engineering and Design with 
Business Economics 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

För dem som går kominationsutbildningen Teknik/ekonomi 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall studenten 
kunna Efter genomgången kurs skall studenten kunna 

• visa kunskaper om ljusets och byggnadsakustikens grundläggande 
fysikaliska och perceptuella egenskaper, begrepp och definitioner.  

• visa kunskaper om ljusets 
och byggnadsakustikens 
grundläggande fysikaliska 
och perceptuella egenskaper, 
begrepp och definitioner.  

• redogöra för våra vanligaste ljuskällor, dess egenskaper och hur dessa 
kan användas.  

• utföra enklare ljus- och akustisk planering med hänsyn tagen till 
rummets egenskaper, material och utformning samt verksamhetens 
syn- och ljudkrav avseende komfort, hälsa och välbefinnande. 

• redogöra för våra vanligaste 
ljuskällor, dess egenskaper 
och hur dessa kan användas.  

• utföra enklare ljus- och 
akustisk planering med 
hänsyn tagen till rummets 
egenskaper, material och 
utformning samt 
verksamhetens syn- och 
ljudkrav avseende komfort, 
hälsa och välbefinnande. 

• känna till styrande regelverk, normer och rekommendationer  
• ha förståelse för designprocessen 

 

• känna till styrande regelverk, 
normer och 
rekommendationer  

• ha förståelse för 
designprocessen 
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HS103X  Examensarbete inom förvaltning  Degree Project in Real Estate 
Management 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
Af ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall studenten 
kunna Efter genomgången kurs skall studenten kunna 

• visa kunskaper om ljusets och byggnadsakustikens grundläggande 
fysikaliska och perceptuella egenskaper, begrepp och definitioner.  

• visa kunskaper om ljusets 
och byggnadsakustikens 
grundläggande fysikaliska 
och perceptuella egenskaper, 
begrepp och definitioner.  

• redogöra för våra vanligaste ljuskällor, dess egenskaper och hur dessa 
kan användas.  

• utföra enklare ljus- och akustisk planering med hänsyn tagen till 
rummets egenskaper, material och utformning samt verksamhetens 
syn- och ljudkrav avseende komfort, hälsa och välbefinnande. 

• redogöra för våra vanligaste 
ljuskällor, dess egenskaper 
och hur dessa kan användas.  

• utföra enklare ljus- och 
akustisk planering med 
hänsyn tagen till rummets 
egenskaper, material och 
utformning samt 
verksamhetens syn- och 
ljudkrav avseende komfort, 
hälsa och välbefinnande. 

• känna till styrande regelverk, normer och rekommendationer  
• ha förståelse för designprocessen 

 

• känna till styrande regelverk, 
normer och 
rekommendationer  

• ha förståelse för 
designprocessen 
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HS104X  Examensarbete inom installationsteknik och 
energi 

Degree Project in Building 
Services Engineering and Energy 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall studenten 
kunna Efter genomgången kurs skall studenten kunna 

• visa kunskaper om ljusets och byggnadsakustikens grundläggande 
fysikaliska och perceptuella egenskaper, begrepp och definitioner.  

• visa kunskaper om ljusets 
och byggnadsakustikens 
grundläggande fysikaliska 
och perceptuella egenskaper, 
begrepp och definitioner.  

• redogöra för våra vanligaste ljuskällor, dess egenskaper och hur dessa 
kan användas.  

• utföra enklare ljus- och akustisk planering med hänsyn tagen till 
rummets egenskaper, material och utformning samt verksamhetens 
syn- och ljudkrav avseende komfort, hälsa och välbefinnande. 

• redogöra för våra vanligaste 
ljuskällor, dess egenskaper 
och hur dessa kan användas.  

• utföra enklare ljus- och 
akustisk planering med 
hänsyn tagen till rummets 
egenskaper, material och 
utformning samt 
verksamhetens syn- och 
ljudkrav avseende komfort, 
hälsa och välbefinnande. 

• känna till styrande regelverk, normer och rekommendationer  
• ha förståelse för designprocessen 

 

• känna till styrande regelverk, 
normer och 
rekommendationer  

• ha förståelse för 
designprocessen 
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HS105X  Examensarbete inom konstruktionsteknik  Degree Project in Structural 
Engineering 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall studenten 
kunna Efter genomgången kurs skall studenten kunna 

• visa kunskaper om ljusets och byggnadsakustikens grundläggande 
fysikaliska och perceptuella egenskaper, begrepp och definitioner.  

• visa kunskaper om ljusets 
och byggnadsakustikens 
grundläggande fysikaliska 
och perceptuella egenskaper, 
begrepp och definitioner.  

• redogöra för våra vanligaste ljuskällor, dess egenskaper och hur dessa 
kan användas.  

• utföra enklare ljus- och akustisk planering med hänsyn tagen till 
rummets egenskaper, material och utformning samt verksamhetens 
syn- och ljudkrav avseende komfort, hälsa och välbefinnande. 

• redogöra för våra vanligaste 
ljuskällor, dess egenskaper 
och hur dessa kan användas.  

• utföra enklare ljus- och 
akustisk planering med 
hänsyn tagen till rummets 
egenskaper, material och 
utformning samt 
verksamhetens syn- och 
ljudkrav avseende komfort, 
hälsa och välbefinnande. 

• känna till styrande regelverk, normer och rekommendationer  
• ha förståelse för designprocessen 

 

• känna till styrande regelverk, 
normer och 
rekommendationer  

• ha förståelse för 
designprocessen 
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HS106X  Examensarbete inom anläggningar för 
infrastruktur 

Degree Project in Facilities for 
Infrastructure 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall studenten 
kunna Efter genomgången kurs skall studenten kunna 

• visa kunskaper om ljusets och byggnadsakustikens grundläggande 
fysikaliska och perceptuella egenskaper, begrepp och definitioner.  

• visa kunskaper om ljusets 
och byggnadsakustikens 
grundläggande fysikaliska 
och perceptuella egenskaper, 
begrepp och definitioner.  

• redogöra för våra vanligaste ljuskällor, dess egenskaper och hur dessa 
kan användas.  

• utföra enklare ljus- och akustisk planering med hänsyn tagen till 
rummets egenskaper, material och utformning samt verksamhetens 
syn- och ljudkrav avseende komfort, hälsa och välbefinnande. 

• redogöra för våra vanligaste 
ljuskällor, dess egenskaper 
och hur dessa kan användas.  

• utföra enklare ljus- och 
akustisk planering med 
hänsyn tagen till rummets 
egenskaper, material och 
utformning samt 
verksamhetens syn- och 
ljudkrav avseende komfort, 
hälsa och välbefinnande. 

• känna till styrande regelverk, normer och rekommendationer  
• ha förståelse för designprocessen 

 

• känna till styrande regelverk, 
normer och 
rekommendationer  

• ha förståelse för 
designprocessen 
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HS107X  Examensarbete inom byggteknik  Degree Project in Building 
Technology 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
AF Betygsskala/Grading, KTH 
AF ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIBYH3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs skall studenten 
kunna Efter genomgången kurs skall studenten kunna 

• visa kunskaper om ljusets och byggnadsakustikens grundläggande 
fysikaliska och perceptuella egenskaper, begrepp och definitioner.  

• visa kunskaper om ljusets 
och byggnadsakustikens 
grundläggande fysikaliska 
och perceptuella egenskaper, 
begrepp och definitioner.  

• redogöra för våra vanligaste ljuskällor, dess egenskaper och hur dessa 
kan användas.  

• utföra enklare ljus- och akustisk planering med hänsyn tagen till 
rummets egenskaper, material och utformning samt verksamhetens 
syn- och ljudkrav avseende komfort, hälsa och välbefinnande. 

• redogöra för våra vanligaste 
ljuskällor, dess egenskaper 
och hur dessa kan användas.  

• utföra enklare ljus- och 
akustisk planering med 
hänsyn tagen till rummets 
egenskaper, material och 
utformning samt 
verksamhetens syn- och 
ljudkrav avseende komfort, 
hälsa och välbefinnande. 

• känna till styrande regelverk, normer och rekommendationer  
• ha förståelse för designprocessen 

 

• känna till styrande regelverk, 
normer och 
rekommendationer  

• ha förståelse för 
designprocessen 
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HS1700  Fastighetsförmedling, introduktion  Real Estate Agency, Introduction 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
When the course is passed the student is 
expected to: Efter kursen skall studenten i huvuddrag känna till förmedlingsprocessen och 

de regler som omgärdar den. 
Studenten skall vid tentamen kunna redovisa kunskaper om 
fastighetsmäklarlagens regelverk och om vad som ingår i god 
fastighetsmäklarsed. 
Studenten skall dessutom besitta viss kunskap om rättstillämpningen inom 
området och de myndigheter och organisationer som en fastighetsmäklares 
arbete berörs av. 

• Mainly have received 
knowledge about the process 
of estate agency with 
connected rules 

• Account for knowledge 
about the estate agency law 
and what is included in good 
manner for estate agencies 

• Have some knowledge about 
applications of the law within 
the subject as well as 
knowledge about the 
authorities and organisations 
connected with the work of 
an estate agency 

 

Kursinnehåll 
Efter en introduktion till delar av civilrätten koncentreras undervisningen till 
fastighetsmäklarlagen och innehållet i god fastighetsmäklarsed. 
Undervisningen genomförs som föreläsningar med efterföljande praktiska 
tillämpningsövningar. Syllabus 
 After an introduction about brief parts of 

the civil law the training concentrates on 
the law of estate agencies and the 
contents of good manners for estate 
agencies. 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling. 

The training is carried through as 
lectures with connected practical 
exercises. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 7,5 hp) betygsskala A-F. 
För att uppnå betyget E krävs lägst 50 % rätta svar på tentamen och för A 
krävs lägst 90 % rätta svar. 

Requirements 
Written exam (TEN1; 7.5 cr.) grading 
A-F. 
Tight answers from at least 50 % of the 
questions must be received to pass E 
mark and at least 90 % to pass A mark. 

Kurslitteratur 
Lagboken, senaste upplagan. 
Melin, Magnus & Kilander, Lars, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, 
Norstedts juridik AB 2005 
Agell, Anders & Malmström, Åke, Civilrätt, 19. upplagan, Liber Ekonomi, 
Malmö 2005 
Katzin et al, Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2a upplagan, Norstedt 
Juridik AB 2005 

Required Reading 
Lagboken, latest edition. 
Melin, Magnus & Kilander, Lars, 
Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, 
Norstedts juridik AB 2005 
Agell, Anders & Malmström, Åke, 
Civilrätt, 19th edition, Liber Ekonomi, 
Malmö 2005 
Katzin et al, Fastighetsmäklaren – en 
vägledning, 2nd edition, Norstedt 
Juridik AB 2005 

 

Övrigt 
Kursen ges vid: 
KTH – Teknik och hälsa, Campus Haninge 
Marinens väg 30 
136 40  Handen 
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HS1701  Ekonomi I  Business Administration I 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Sven Dahlström, 

sven.dahlstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4812 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Observera att kursen inte kan läsas fristående utan endast är öppen för studerande på programmet 

Tidigare kursnummer 6H2504 

Mål Aim 
Den studerande skall stärkas i sin 
professionalism i att kunna tillämpa 
företagsekonomiska modeller i samband 
med fastighetsförmedling. 

Den studerande skall stärkas i sin professionalism i att kunna tillämpa 
företagsekonomiska modeller i samband med fastighetsförmedling. 
 

 
Kursinnehåll 
Kursen ska integrera grundkunskaper i ekonomisk planering, styrning och 
kontroll med kunskaper i bokföring. 
Företagsekonomiskt modelltänkande varvas med praktisk metodik. 
Kursens bredd omfattar: 

• Ekonomiska begrepp 
• Budgetering 
• Kalkylering 
• Upprättande av årsredovisning 

Kursens djup utgörs av: 
• Budgetering av såväl resultat som likviditet 
• Produkt- och investeringskalkyler 
• Praktisk bokföring 
• Analysering av årsredovisningar i tjänsteföretag och 

bostadsrättsföreningar med avseende på värdering och alternativa 
finansieringsformer. 

 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F. 

Kurslitteratur 
Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan, Företagsekonomi 100, LIBER Ekonomi; 
faktabok ISBN 91-47-07613-5, övningsbok ISBN 91-47-07614-3. 
Thomasson, Jan et al, Den nya affärsredovisningen, LIBER ekonomi; 
faktabok ISBN 91-47-08606-8, övningsbok ISBN 91-47-08607-6. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HS1702  Byggfysik, byggteknik och installationsteknik  Building Physics, Techniques, 
Heating and Ventilation 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten 
ha kunskap i/om: Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskap i/om: 

• Byggteknik med avseende på olika byggnadsdelar och dess funktion • Byggteknik med avseende på 
olika byggnadsdelar och dess 
funktion 

• Olika grundläggningsmetoder 
• Byggfysik, främst med inriktning på fukt, huvudsakliga 

transportprocesser för fuktvandring genom klimatskalet och i 
byggnadsmaterial 

• Olika 
grundläggningsmetoder 

• Byggfysik, främst med 
inriktning på fukt, 
huvudsakliga 
transportprocesser för 
fuktvandring genom 
klimatskalet och i 
byggnadsmaterial 

• Fuktskadors uppkomst, kritiska fukttillstånd, riskkonstruktioner och 
dess skadeverkningar 

• Olika byggmaterial 
• Installationer och specifika tillämpningar med avseende främst på 

värme-, ventilations-, sanitets- och elinstallationer 
• Fuktskadors uppkomst, 

kritiska fukttillstånd, 
riskkonstruktioner och dess 
skadeverkningar 

• Hur man med byggteknik och installationer kan skapa ett sunt och 
energisnålt hus 

• Omhändertagande av spill- och dagvatten 
• Olika byggmaterial  
• Installationer och specifika 

tillämpningar med avseende 
främst på värme-, 
ventilations-, sanitets- och 
elinstallationer 

Kursinnehåll 
• Byggtekniska definitioner 
• Vanliga byggmaterial 
• Fuktmekanik • Hur man med byggteknik 

och installationer kan skapa 
ett sunt och energisnålt hus 

• Värme med u-värdesberäkningar och energibalans 
• Bygglagstiftning – BBR, BKR, BVL • Omhändertagande av spill- 

och dagvatten • Installationsteknik 
  

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling. 

Kursfordringar 
Godkända tentamina (TEN1; 8 hp) och (TEN1; 7 hp), betygsskala A-F 

Kurslitteratur 
Hagentoft, Carl-Eric, Vandrande fukt, strålande värme. Så fungerar hus 
Byggutbildarna, Bygg- & kontrollteknik för småhus 
Lagtexten AB, Lagtextens byggregler 
Nyström, Lars, Energihushållning 
Kopierat material 
 
 

376 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HS1703  Fastighetsrätt  Property Law 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish Föreläsningar    25 h          Språk/Language 
 Övningar    30 h          Kurssida/Course Page 

 
Observera att kursen inte kan läsas fristående utan endast är öppen för studerande på programmet 

Tidigare kursnummer 6H2506 

Mål Aim 
Efter att ha genomgått kursen förväntas 
studenten kunna: Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

• Skriftligen eller muntligen identifiera juridiska problem och 
identifiera tillämpliga rättsregler avseende fast egendom och dess 
rättsliga tillstånd 

• Skriftligen eller muntligen 
identifiera juridiska problem 
och identifiera tillämpliga 
rättsregler avseende fast 
egendom och dess rättsliga 
tillstånd 

• Skriftligen eller muntligen kunna tillämpa och motivera användandet 
av rättsregler vid lösandet av juridiska problem gällande fastighetsrätt 
och dess rättsliga tillstånd • Skriftligen eller muntligen 

kunna tillämpa och motivera 
användandet av rättsregler 
vid lösandet av juridiska 
problem gällande 
fastighetsrätt och dess 
rättsliga tillstånd 

 

Kursinnehåll 
Syftet är att ge kunskaper för en blivande fastighetsmäklare så att denne kan 
fullgöra sina åtaganden vid ett fastighetsförmedlingsuppdrag. Studenten skall 
kunna bedöma fastighetens rättsliga tillstånd och därtill knutna rättigheter och 
förpliktelser, och utifrån det fatta beslut och agera på ett konstruktivt sätt. 
Kursen är anpassad för att uppfylla fastighetsmäklarnämndens krav 
beträffande fastighetsrätt för registrering som fastighetsmäklare. 

 

Den juridik som studenten förväntas behärska inom den allmänna 
fastighetsrätten är reglerna i Jordabalken om: 

• Fastigheten och dess gränser, inklusive tillbehör, rättsförhållandet 
mellan grannar 

• Köp, byte och gåva 
• Verkan av klander 
• Hyra, arrende, tomträtt, och andra nyttjanderätter, servitut, panträtt, 

allmänna bestämmelser om inskrivning 
• Lagfart, inteckning och inskrivning av rättigheter 
• Sakrättsliga aspekter avseende rätt till fast egendom – hävd, företräde 

på grund av inskrivning samt godtrosförvärv 
Viktiga regler angående fast egendom i förmånsrättslagen, utsökningsbalken 
och konkurslagen samt angående exekutiv försäljning av fast egendom. 
regler om samäganderätt. 
 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp) betygsskala A-F. 
Godkänd övning 

Kurslitteratur 
Preliminärt används senaste upplagan av följande litteratur: 
Victorin & Sundell, Allmän fastighetsrätt 
Bengtsson & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom 
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Jensen, Panträtt i fast egendom 
Material- och rättsfallssamling 
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HS1704  Ekonomistyrning/Finansiering fastigheter  Management Control and 
Financing of Real Estate 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Sven Dahlström, 

sven.dahlstrom@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4812 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten 
ha erhållit: Efter genomgången kurs ska studenten ha erhållit: 

• Generella kunskaper i strategiarbete och målformulering • Generella kunskaper i 
strategiarbete och 
målformulering 

• Grundläggande kunskaper om ekonomisk styrning i 
fastighetsförvaltningen 

• Grundläggande kunskaper 
om ekonomisk styrning i 
fastighetsförvaltningen 

• Hur man bygger upp förvaltningsplaner i förvaltningen 
• Styrning med hjälp av nyckeltal 

 • Hur man bygger upp 
förvaltningsplaner i 
förvaltningen Kursinnehåll 

• Styrning med hjälp av 
nyckeltal 

• Strategier och mål för mäkleriverksamhet 
• Årsbudget och finansieringsplaner med såväl eget som främmande 

kapital (banklån) 
 

• Upprättande av byggteknisk förvaltningsplan som omfattar drift och 
underhåll i samband med förvaltning av till exempel ett mindre 
bostadsföretag 

• Framtagande av relevanta nyckeltal för en bostadsrättsförening 
angående teknisk och administrativ förvaltning 

• Processbeskrivning omvandling från hyresrätt till bostadsrätt 
• Utformning av ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar 

 

Förkunskaper 
studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling. 
För deltagande i kursen krävs minst godkänt resultat på kursen HS1701. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F 
Godkänd inlämningsuppgift 

Kurslitteratur 
Skärvad, Per-Hugo & Olovsson, Jan, Företagsekonomi 100 
Institutet för värdering av fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 
Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt 
Kompendium, distribueras av KTH 
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HS1706  Fastighetsvärdering  Real Estate Valuation 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
When the course is passed the student is 
expected to: Efter avslutad kurs med tentamen skall studenten: 

• Kunna genomföra värdering av småhus och bostadsrättslägenheter • Realize valuations of small 
houses and tenant-owner 
flats 

• Ha goda insikter i värdering av såväl kommersiella fastigheter som 
flerbostadsfastigheter 

• Have good understanding of 
valuating commercial estates 
and block of flats 

• Genomföra analyser av fastighetsmarknaden och av enskilda 
fastigheter 

• Kunna ta fram information om enskilda fastigheter genom kännedom 
om de offentliga register som är knutna till svenska fastigheter 

• Realize analysis of the real 
estate market and private 
properties • Ha insikt i regelverk kring hyreskontrakt för kommersiella lokaler • Have knowledge to reach 
information through official 
files connected to the 
Swedish real estates 

 

Kursinnehåll 
Fastighetsvärdering med grundläggande marknadsanalys av 
fastighetsmarknaden och värderingsobjektet. 

• Have an understanding of 
regulations for leases for 
commercial estates Övningar och enskilt arbete. 

• Have an understanding about 
property taxation  

Förkunskaper Syllabus 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling 

Valuation of real estates with 
fundamental market analysis of the same 
as well as single objects. 
Exercises and individual tasks. Kursfordringar 

Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp) betygsskala A-F. Prerequisites 
Qualifications to enter university studies 
and individual qualification for the 
program. 

Kurslitteratur 
Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt/Fastighetsnomenklatur 
 Requirements 

Written exam (TEN1; 7.5 ct.) grading 
A-F. Anmälan 

 Required Reading 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. Will be described at the start of the 

course. 

Registration 
Exam: According to the general routines 
for the department. 
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HS1707  Speciell fastighetsrätt för fastighetsförmedlare  Land Law for Estate Agents 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Leif Eidenstedt, leidenst@infra.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    35 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH1 Övningar    18 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

Observera att kursen inte kan läsas fristående utan endast är öppen för studerande på programmet. 

Tidigare kursnummer 6H2517 

Mål Aim 
Efter att ha genomgått kursen förväntas 
studenten kunna: Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

• Skriftligen eller muntligen ge exempel på och definiera centrala 
begrepp inom ämnet speciell fastighetsrätt 

• Skriftligen eller muntligen ge 
exempel på och definiera 
centrala begrepp inom ämnet 
speciell fastighetsrätt 

• Skriftligen eller muntligen identifiera juridiska problem och 
identifiera och använda tillämpliga rättsregler inom ämnet speciell 
fastighetsrätt 

• Skriftligen eller muntligen 
identifiera juridiska problem 
och identifiera och använda 
tillämpliga rättsregler inom 
ämnet speciell fastighetsrätt 

 

Kursinnehåll 
Syftet är att ge kunskaper för en blivande fastighetsmäklare så att denne kan 
fullgöra sina åtaganden vid ett fastighetsförmedlingsuppdrag. Studenten ska 
kunna bedöma fastighetens rättsliga tillstånd och därtill knutna rättigheter och 
förpliktelser, och utifrån det fatta beslut och agera på ett konstruktivt sätt. 
Kursen är anpassad för att uppfylla fastighetsmäklarnämndens krav 
beträffande fastighetsrätt för registrering som fastighetsmäklare. 

 

Ämnesområdet som studenten förväntas kunna hantera är den del av 
fastighetsrätten som reglerar när och hur offentliga myndigheter kan påverka 
enskildas disposition och skötsel över sina fastigheter. Det kan vara tvingande 
regler som begränsar avtalsfriheten men också regler som direkt påverkar den 
enskilde fastighetsägarens disposition av sin fastighet utan att annan part är 
inblandad. Huvudsakligen arbetar studenten med plan- och 
miljövårdslagstiftningen och dess inverkan på ägarens dispositionsrätt av sin 
fastighet samt olika processuella former för beslut om förändring av 
fastighetsindelning och rättigheter – administrativa förfaranden, förrättnings- 
och rättegångsförfaranden. Dessutom hanteras samverkansfrågor mellan 
fastigheter, främst enligt anläggningslagen och lagen om förvaltning av 
samfälligheter. 
 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F) 

Kurslitteratur 
Preliminärt används senaste upplagan av följande litteratur: 
Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, 3e upplagan, 
Norstedts Juridik AB 2005 
Samfälligheter – handbok för samfällighetsföreningar, 8e upplagan, Norstedts 
Juridik AB 2004 
Material som delas ut vid föreläsningar och övningstillfällen 
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HS1709  Förmedlingsprocessen  Real Estate Agency Process 
 

22.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 22.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Kursen skall sammanfatta tidigare 
inhämtad kunskap från programmet så 
att de olika kurserna bildar en syntes. 
Tyngdpunkten läggs på 
förmedlingsprocessens olika moment 
både genom teoretiska studier av 
tillämpliga lagar och avgörande och 
genom praktiska övningar där den 
studerande med hjälp av bland annat IT 
löser konkreta problem. Vidare skall den 
studerande förses med sådana kunskaper 
inom beteendevetenskap, affärsstrategi 
och marknadsföring för att de skall 
kunna arbeta professionellt i en ansvarig 
mäklarroll. 

Kursen skall sammanfatta tidigare inhämtad kunskap från programmet så att 
de olika kurserna bildar en syntes. Tyngdpunkten läggs på 
förmedlingsprocessens olika moment både genom teoretiska studier av 
tillämpliga lagar och avgörande och genom praktiska övningar där den 
studerande med hjälp av bland annat IT löser konkreta problem. Vidare skall 
den studerande förses med sådana kunskaper inom beteendevetenskap, 
affärsstrategi och marknadsföring för att de skall kunna arbeta professionellt i 
en ansvarig mäklarroll. 
 

Kursinnehåll 
• IT användning av mäklarens datoriserade program 
• Kredit och försäkringsmarknaden  
• Skadestånd och provision 
• Bostadsarrende 
• Gemensamma anläggningar 
• Överlåtelse av andelshus och speciella objekt 
• Tomträtt 
• Byggnad på ofri grund 
• Mäklaruppdraget som kontraktsskrivning, kontroll av uppgifter vid 

förmedling av fast egendom och bostadsrätter 
• Objektsbeskrivning och boendekostnadskalkyl, klientmedel samt 

slutuppgörelse 
• Marknadsföringslagen och marknadsföringssed 
• I den beteendevetenskapliga delen behandlas bland annat 

mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering samt 
hur synsätt och kulturer bildas 

 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling 

Kursfordringar 
Godkända tentamina (TEN1; 7,5 hp) och (TEN2; 15 hp), betygsskala A-F. 
Inlämningsuppgifter 

Kurslitteratur 
Melin, Magnus, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, Mäklarhögskolan 
2005 
Mäklarsamfundet Service i Sverige AB, Lärobok i Fastighetsförmedling, 2004
Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2004 
Mallar från SDF och Capitex 
Aktuell lagtext 
Material som hämtas hem från hemsidor 
Referenslitteratur 
Asketorp Katzin, Jeanette m. fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning 
Grauers, Folke, Fastighetsköp, 2005 
Agell & Malmström, Civilrätt 
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Internationella handelskammaren, ICC:s grundregler för reklam 
Marknadsföringslagen 
Avtalsvillkorslagarna, (AVLK och AVLN) 
Lagen om namn och bild i reklam (1978:800) 
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HS1710  Anpassning och ombyggnad  Adapting and Reconstruction of 
Existing Buildings 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs förväntas 
studenten kunna: Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• Beskriva innehållet i planlösningar från olika epoker under 1900-talet • Beskriva innehållet i 
planlösningar från olika 
epoker under 1900-talet 

• Föreslå ombyggnadsalternativ i förelagda ritningar 
• Känna till 1900-talets byggtekniker och –material 

• Föreslå 
ombyggnadsalternativ i 
förelagda ritningar 

• Identifiera farliga byggmaterial 
• Känna till antikvariska värden 

• Känna till 1900-talets 
byggtekniker och –material 

• Beräkna fastighetens olika areabegrepp 
• Förstå begreppet årsring inom stadsplanering och arkitektur vilket 

även inbegriper social struktur och service 
• Identifiera farliga 

byggmaterial 
• Känna till regler för tillgänglighet • Känna till antikvariska 

värden  
• Beräkna fastighetens olika 

areabegrepp Kursinnehåll 
• Förstå begreppet årsring 

inom stadsplanering och 
arkitektur vilket även 
inbegriper social struktur och 
service 

• Beskrivning av olika konstruktionselement 
• Mätbara och omätbara parametrar i bostaden 
• Arkitektoniska stilar under 1900-talet som avspegling av 1900-talets 

bostadspolitik i planlösningar och dess konsekvenser 
• Känna till regler för 

tillgänglighet • Tillgänglighetsfrågor 
• Miljöfrågor i samband med ombyggnad  

 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F 
Godkända övningsuppgifter 

Kurslitteratur 
Kurskompendium samt ännu ej fastställd litteratur. 
Referenslitteratur: 
Björk, Cecilia; Kallstenius, Per & Reppen, Laila, Så byggdes husen 1880 – 
2000 
Björk, Cecilia & Reppen, Laila, Så byggdes staden 
Reppen, Laila & Vidén, Sonja, Att underhålla bostadsdrömmen – Kvalitet och 
möjligheter i flerbostadshus från 1961-1975 
Arkus, Bostaden och kunskapen 
Nylander, Ola, Bostaden som arkitektur 
Svenska institutet/Arkitekturmuseet, Den svenska byggnadskonsten 
Caldenby, Claes (red.), Att bygga ett land 
Kretsloppsrådet, Avfallshantering vid byggande och rivning – 
Kretsloppsrådets riktlinjer 
 

Övrigt 
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80 % närvaro vid föreläsningarna, obligatorisk närvaro vid studiebesök 
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HS1711  Skatterätt I  Tax Law I 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter att ha genomgått kursen Skatterätt 
I förväntas studenten: Efter att ha genomgått kursen Skatterätt I förväntas studenten: 

• Kunna identifiera och analysera olika skatterättsliga problem inom 
centralare delar av skattelagstiftningen, främst inom 
inkomstbeskattningens område, samt föreslå lösningar på problemen 

• Kunna identifiera och 
analysera olika skatterättsliga 
problem inom centralare 
delar av skattelagstiftningen, 
främst inom 
inkomstbeskattningens 
område, samt föreslå 
lösningar på problemen 

• Kunna värdera skatterättens källor och dess betydelse vid tillämpning 
och tolkning av skattelagstiftningen 

 

Kursinnehåll • Kunna värdera skatterättens 
källor och dess betydelse vid 
tillämpning och tolkning av 
skattelagstiftningen 

Kursen behandlar skattesystemets uppbyggnad och innehåll med fokus på de 
områden som berör fastighetsmäklare i sin mäklarroll och som företagare. 
Kursen behandlar de centrala delarna i inkomstskatterätten; inkomst av tjänst, 
kapital inklusive kapitalvinstbeskattning och uppskov vid bostadsbyte. 

 

 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F 
För att uppnå betyget E krävs: 
Skatterättsliga problem identifieras på ett godtagbart sätt. Delvis 
osammanhängande förklaring. Bristfälligheter förekommer i användandet av 
skatterättsliga källor. Godtagbar men delvis ofullständig konsekvensanalys. 
För att uppnå betyget A krävs: 
Skatterättsliga problem identifieras och analyseras på ett utmärkt sätt. 

Kurslitteratur 
Rabe, Gunnar & Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet, senaste upplagan, 
Norstedts Juridik (549 s) 
Meltz, Peter, Mervärdesskatt, senaste upplagan, Iustus förlag (64 s) 
Rabe, G, Skattelagstiftning, senaste upplagan eller motsvarande 
lagtextsamling (797 s) 
Edvardsson. Leif & Eriksson, Asbjörn, Övningsbok i beskattning, senaste 
upplagan, Studentlitteratur (144 s) för självstudier 
Till detta tillkommer ett studiematerial med OH-bilder, övningsuppgifter till 
seminarierna och inlämningsuppgifter. 
Referenslitteratur: 
Lodin, S-O; Lindencrona, G; Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt, Del I 
och II, senaste upplagan, Studentlitteratur 
Eriksson, A, Praktisk beskattningsrätt, senaste upplagan, Studentlitteratur 
(504 s) 
Påhlsson, R, Inledning till skatterätten, senaste upplagan, Iustus förlag (128 s)
Rabe, G, Det svenska skattesystemet, senaste upplagan, Norstedts Juridik (591 
s) 
Riksskatteverket, Handledning för taxering (501 s) 
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HS1712  Skatterätt II  Tax Law II 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH2 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter att ha genomgått kursen Skatterätt 
II förväntas studenten kunna: Efter att ha genomgått kursen Skatterätt II förväntas studenten kunna: 

• Förutse och förklara de skattemässiga konsekvenserna av olika 
transaktioner och handlingsalternativ 

• Förutse och förklara de 
skattemässiga 
konsekvenserna av olika 
transaktioner och 
handlingsalternativ 

• Själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom 
skatterättens område och presentera resultatet av denna såväl 
skriftligt som muntligt • Själv eller i samverkan med 

andra genomföra en 
rättsutredning inom 
skatterättens område och 
presentera resultatet av denna 
såväl skriftligt som muntligt 

 

Kursinnehåll 
Kursen behandlar inkomst av näringsverksamhet i olika företagsformer. 
Vidare behandlas mervärdesbeskattning, förmögenhets- och fastighetsskatt 
samt sociala avgifter.  

 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling. 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskala A-F. 
 
För att uppnå betyget E krävs: 
Dispositionen är i huvudsak utan invändning. Relevant men väl begränsat 
faktainnehåll. Problemformulering och analys, liksom språklig framställning 
och muntlig presentation är godtagbar. 
 
För att uppnå betyget A krävs: 
Skatterättens källor är föredömligt använda. Konsekvensanalysen är 
självständig och kreativ och framställningen är klar och pedagogisk. 

Kurslitteratur 
Rabe, Gunnar & Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet, senaste upplagan, 
Norstedts Juridik (549 s) 
Meltz, Peter, Mervärdesskatt, senaste upplagan, Iustus förlag (64 s) 
Rabe, G, Skattelagstiftning, senaste upplagan eller motsvarande 
lagtextsamling (797 s) 
Edvardsson. Leif & Eriksson, Asbjörn, Övningsbok i beskattning, senaste 
upplagan, Studentlitteratur (144 s) för självstudier 
Till detta tillkommer ett studiematerial med OH-bilder, övningsuppgifter till 
seminarierna och inlämningsuppgifter. 
Referenslitteratur: 
Lodin, S-O; Lindencrona, G; Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt, Del I 
och II, senaste upplagan, Studentlitteratur 
Eriksson, A, Praktisk beskattningsrätt, senaste upplagan, Studentlitteratur 
(504 s) 
Påhlsson, R, Inledning till skatterätten, senaste upplagan, Iustus förlag (128 s)
Rabe, G, Det svenska skattesystemet, senaste upplagan, Norstedts Juridik (591 
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s) 
Riksskatteverket, Handledning för taxering (501 s) 
Riksskatteverket, Handledning för mervärdesskatt (88 s) 
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HS1713  Juridisk översiktskurs  Introduction to Swedish Law 
 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Eva-Rut Lindberg, Eva-

Rut.Lindberg@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel. 08-790 4833 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFASH1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs förväntas 
studenten kunna: Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• Skriftligen eller muntligen identifiera enklare juridiska problem och 
identifiera tillämpliga rättsregler inom ett brett urval av juridiska 
ämnen i praktiskt förekommande fall 

• Skriftligen eller muntligen 
identifiera enklare juridiska 
problem och identifiera 
tillämpliga rättsregler inom 
ett brett urval av juridiska 
ämnen i praktiskt 
förekommande fall 

• Skriftligen eller muntligen tillämpa och motivera användandet av 
rättsregler vid lösandet av enklare juridiska problem inom ett brett 
urval av juridiska ämnen 

• Skriftligen eller muntligen 
tillämpa och motivera 
användandet av rättsregler 
vid lösandet av enklare 
juridiska problem inom ett 
brett urval av juridiska 
ämnen 

 

Kursinnehåll 
Ämnesområden som studenten förväntas kunna hantera är allmän juridisk 
metod, personrätt, avtalsrätt, köprätt med konsumentköprätt, associationsrätt, 
skadeståndsrätt, familjerätt med successionsrätt, fastighetsrätt, speciell 
avtalsrätt, skuldebrev- och fordringsrätt, borgen och andra säkerheter, sakrätt, 
immaterial- och marknadsrätt inklusive konkurrensrätt, europarätt, arbetsrätt, 
straff- och processrätt samt förvaltningsrätt inklusive grundläggande statsrätt. 

 

 

Förkunskaper 
Studerande på högskoleutbildning i programmet Byggteknik och 
fastighetsförmedling 

Kursfordringar 
Godkända tentamina (TEN1; 7,5 hp) och (TEN2; 7,5 hp), betygsskala A-F. 
Godkända övningar 

Kurslitteratur 
Preliminärt används senaste upplagan av följande litteratur: 
Agell & Malmström, Civilrätt, Liber 
Hemström, Bolag – Föreningar – Stiftelser – en introduktion, Norstedts 
Heuman, Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, Norstedts 
Nilsson, Juridiken – En introduktion till rättsvetenskapen, Jure Förlag 
Nilsson & Lundberg, Europarätten – en introduktion till EG-rätten och 
Europakonventionen, Jure Förlag 
Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, Norstedts 
Wennberg, Suzanne, Introduktion till straffrätten, Norstedts 
 

Övrigt 
Kursen motsvarar summan av kurserna Rättsvetenskap gk (nu 1N1420) och 
Rättsvetenskap fk (nu 1N1421). Läses på halvfart i period 2 och 3. 
Ges även som sommarkurs på helfart. 
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HS1721  Husbyggnad  Building Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBYPH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten 
kunna: Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• beskriva en byggnads olika delar och komponenter • beskriva en byggnads olika 
delar och komponenter • läsa och tolka olika byggritningar 

• läsa och tolka olika 
byggritningar 

• upprätta ritningar i CAD 
• utforma enkla byggnadstekniska detaljer (grund – yttervägg mfl.) • upprätta ritningar i CAD 
• känna till de vanligast förekommande byggmaterialen • utforma enkla 

byggnadstekniska detaljer 
(grund – yttervägg mfl.) 

• känna till byggnadsstilar från 1800-talet och framåt 
 

• känna till de vanligast 
förekommande 
byggmaterialen 

Kursinnehåll 
Husbyggnadsteknik – grundläggningsmetoder, stom- och 
stomkompletteringssystem, material för stommar och för stomkomplettering. 
Tidigare byggnadsteknik och byggnadsstilar. 

• känna till byggnadsstilar från 
1800-talet och framåt 

 
Ritteknik – rittekniska grundregler, symboler, skalor, måttsättning, 
beteckningar av byggnader och byggnadsdelar, installationer. 
 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet till programmet. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp). Betygsskala A-F. 
Övningsuppgift (ÖVN1; 3,5 hp). Betygsskala P/F. 
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HS1722  Statik och hållfasthetslära  Statics and Strength of Materials 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBYPH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Målformulering för betyget E: Målformulering för betyget E: Efter genomgången kurs ska studenten 
kunna: Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• bestämma resultanten till ett kraftsystem beträffande storlek och läge • bestämma resultanten till ett 
kraftsystem beträffande 
storlek och läge 

• beräkna tyngdpunkten för ett osymmetriskt tvärsnitt 
• beräkna stödreaktioner för konsol- och tvåstödsbalkar  • beräkna tyngdpunkten för ett 

osymmetriskt tvärsnitt • beräkna moment- och tvärkraftsfunktioner samt upprita dessa i 
diagram för statiskt bestämda balkar  • beräkna stödreaktioner för 

konsol- och tvåstödsbalkar  • beräkna drag-, tryck- och normalspänningar för balkar påverkade av 
enklare belastningar • beräkna moment- och 

tvärkraftsfunktioner samt 
upprita dessa i diagram för 
statiskt bestämda balkar  

• utföra beräkningar av tryck- och böjspänningar med hjälp av Hooke’s 
lag 

• beräkna drag-, tryck- och 
normalspänningar för balkar 
påverkade av enklare 
belastningar 

• utföra beräkningar av böj- och skjuvpänningar i konsol- och två- 
stödsbalkar med enkla tvärsnitt  

• känna till begreppet knäckning och ha orientering av beräkningssätt 
för knäckning • utföra beräkningar av tryck- 

och böjspänningar med hjälp 
av Hooke’s lag • kunna utföra lastnedräkningar för enkla fall med egenvikt, nyttig last, 

snö- och vindlast • utföra beräkningar av böj- 
och skjuvpänningar i konsol- 
och två- stödsbalkar med 
enkla tvärsnitt  

 

Kursinnehåll 
Kraftbegrepp och SI-enheter, kraftparallellogram och enkla moment och 
tyngdpunktsberäkningar, jämviktslära för tvåstödsbalkar och konsoler, 
Hooke’s lag, begreppen spänning och töjning, snittkrafter, bärverk i 
byggnadstekniken, laster och lastnedräkning. 

• känna till begreppet 
knäckning och ha orientering 
av beräkningssätt för 
knäckning 

• kunna utföra 
lastnedräkningar för enkla 
fall med egenvikt, nyttig last, 
snö- och vindlast 

 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp) Betygskala A-F.  

Kurslitteratur 
Teknisk grundkurs 
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HS1723  Tekniskt arbete, metoder och verktyg  Technical Work, Methods and 
Tools 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBYPH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Målformulering för betyg E: Målformulering för betyg E: Efter genomgången kurs ska studenten:  Efter genomgången kurs ska studenten:  • ha en överblick av det 

byggtekniska området • ha en överblick av det byggtekniska området 
• förstå vad arbete som 

arbetsledare inom 
byggproduktion innebär 

• förstå vad arbete som arbetsledare inom byggproduktion innebär 
• veta vilka arbetsuppgifter och arbetsmetoder en arbetsledare kan ha 
• använda datorn som arbetsverktyg med hjälp av officepaketet • veta vilka arbetsuppgifter 

och arbetsmetoder en 
arbetsledare kan ha 

• arbeta på ett projektorienterat sätt 
• skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll 

• använda datorn som 
arbetsverktyg med hjälp av 
officepaketet 

• leda ett möte 
• presentera ett genomfört arbete muntligt och skriftligt 

• arbeta på ett projektorienterat 
sätt 

• tillämpa metoder på ett förelagt projekt 
 • skriva kallelse med 

dagordning och skriva 
protokoll Kursinnehåll 

Introduktion till det byggtekniska området och till arbetet som arbetsledare. 
Datorövningar, presentationsteknik. 

• leda ett möte 
• presentera ett genomfört 

arbete muntligt och skriftligt  
• tillämpa metoder på ett 

förelagt projekt Kursfordringar 
Godkända övningar (ÖVN1; 3 hp). Betygsskala P/F. 
Godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp). Betygsskala P/F. 

 

Kurslitteratur 
Projektarbete – en vägledning för studenter. 
Kursbunt 
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HS1724  Anläggningsteknik  Civil Engineering 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten 
kunna: Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• Beskriva berg- och jordarter i Sverige • Beskriva berg- och jordarter i 
Sverige • Förstå olika jordmaterials tekniska egenskaper och funktion i 

samband med grundläggning av byggnader och anläggningar • Förstå olika jordmaterials 
tekniska egenskaper och 
funktion i samband med 
grundläggning av byggnader 
och anläggningar 

• Ha grundläggande kunskaper om grundvatten 
• Redogöra för olika grundläggningstekniker för byggnader 
• Förstå förutsättningar för och genomförandet av olika slags mark- 

och anläggningsarbeten • Ha grundläggande kunskaper 
om grundvatten 

• Redogöra för en vägkropps uppbyggnad • Redogöra för olika 
grundläggningstekniker för 
byggnader 

 

Kursinnehåll • Förstå förutsättningar för och 
genomförandet av olika slags 
mark- och 
anläggningsarbeten 

Sveriges geologi, mineraler och bergarter, jord och bergs tekniska egenskaper, 
grundvatten, grundläggningsteknik, geotekniska undersökningar. 
Schaktning, fyllning, förstärkning, överbyggnader för vegetationsytor och 
hårdgjorda ytor, beläggningar. • Redogöra för en vägkropps 

uppbyggnad 
  

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp), betygsskala A-F. 
Projektuppgift (PRO1; 3,5 hp), betygsskala P/F. 
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HS1725  Byggproduktion  Building Production 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: 

• Redogöra för uppbyggnaden 
av en byggnads el- och vvs-
installationer 

• Redogöra för uppbyggnaden av en byggnads el- och vvs-
installationer 

• Förstå inomhusklimatets 
påverkan på brukaren 

• Förstå inomhusklimatets påverkan på brukaren 
• Känna till grunderna för installationssamordning • Känna till grunderna för 

installationssamordning • Redogöra för hur byggnadsinstallationerna påverkar byggnadens 
energiförbrukning • Redogöra för hur 

byggnadsinstallationerna 
påverkar byggnadens 
energiförbrukning 

• Beskriva åtgärder för god energihushållning 
• Förstå gårdagens byggmaterial och byggmetoder 
• Beskriva moderna produktionsmetoder exempelvis industriellt 

byggande 
• Beskriva åtgärder för god 

energihushållning 
• Förstå gårdagens 

byggmaterial och 
byggmetoder 

• Förstå en byggarbetsplats logistik och transportflöden 
 

• Beskriva moderna 
produktionsmetoder 
exempelvis industriellt 
byggande 

Kursinnehåll 
Byggnadsinstallationer, inomhusklimat, energihushållning, 
ombyggnadsteknik, modern produktionsteknik, logistik. 

• Förstå en byggarbetsplats 
logistik och transportflöden 

 

Kursfordringar  
Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F. 
Projektuppgift (PRO1; 3 hp), betygsskala P/F. 
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HS1726  Byggstyrning  Construction Management 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBYPH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten 
kunna: Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• beskriva olika styrmetoder för en byggproduktion, från anbuds- till 
produktionsskedet 

• beskriva olika styrmetoder 
för en byggproduktion, från 
anbuds- till 
produktionsskedet 

• göra tidsplaner och produktionsplanering för ett mindre byggprojekt 
med hjälp av datorstöd • göra tidsplaner och 

produktionsplanering för ett 
mindre byggprojekt med 
hjälp av datorstöd 

• använda AMA  
• förstå vad som reglerar avtal mellan parter i byggsektorn 

 
• använda AMA  

Kursinnehåll • förstå vad som reglerar avtal 
mellan parter i byggsektorn Kalkylering, produktionsplanering, produktionsstyrning, entreprenadjuridik. 

Allmänna bestämmelser för entreprenad- och konsultbranschen. 
AMA, förfrågningsunderlag och anbud. 
Upphandling. 

 

 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) Betygsskala A-F. 
Projektuppgift (PRO1; 3 hp). Betygsskala P/F. 

Kurslitteratur 
Nordstrand, Uno: Byggstyrning 
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HS1727  Byggstyrning 2  Construction Management 2 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: 

• Kunna genomföra en 
anbudskalkyl med tillhörande 
val av systemlösning och 
byggmetoder för ett mindre 
byggprojekt 

• Kunna genomföra en anbudskalkyl med tillhörande val av 
systemlösning och byggmetoder för ett mindre byggprojekt 

• Kunna rita arbetskraftsdiagram och göra resursfördelning för ett 
mindre byggprojekt • Kunna rita 

arbetskraftsdiagram och göra 
resursfördelning för ett 
mindre byggprojekt 

• Kunna göra en detaljerad produktionsplanering för ett byggprojekt 
inklusive planer för etablering, inköp, materialadministration och 
ledning 

• Kunna göra en detaljerad 
produktionsplanering för ett 
byggprojekt inklusive planer 
för etablering, inköp, 
materialadministration och 
ledning 

• Kunna dokumentera brister i arbetsmiljön och aktivt kunna delta i 
kvalitetsförbättringar av arbetsmiljön på sin framtida arbetsplats 

• Så mycket om arbetsskadeprevention att hon/han kan förebygga 
arbetsskador på arbetsplatsen 

• Kunna göra ekonomiska avstämningar och prognoser för ett mindre 
byggprojekt 

• Kunna dokumentera brister i 
arbetsmiljön och aktivt 
kunna delta i 
kvalitetsförbättringar av 
arbetsmiljön på sin framtida 
arbetsplats 

• Kunna göra en enklare riskanalys av ett mindre byggprojekt 
 

Kursinnehåll 
• Så mycket om 

arbetsskadeprevention att 
hon/han kan förebygga 
arbetsskador på arbetsplatsen 

Verksamhetsstyrning och produktionsplanering, byggsystem och 
byggmetoder. 
Ekonomistyrning. 
Arbetsmiljö och ergonomi. 
Inköp och materialadministration, riskbedömning. 

• Kunna göra ekonomiska 
avstämningar och prognoser 
för ett mindre byggprojekt 

 • Kunna göra en enklare 
riskanalys av ett mindre 
byggprojekt Kursfordringar 

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala A-F. 
Projektuppgift (PRO1; 4,5 hp), betygsskala P/F. 

 

Kurslitteratur 
Nordstrand, Uno: Byggprocessen 
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HS1728  Byggekonomi och kvalitet  Business Economics and Quality 
Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: 

• Förstå byggföretagets 
ekonomi, organisation och 
omgivning 

• Förstå byggföretagets ekonomi, organisation och omgivning 
• Kunna ställa upp och tillämpa självkostnads- och bidragskalkyler 

• Kunna ställa upp och 
tillämpa självkostnads- och 
bidragskalkyler 

• Kunna ställa upp och tillämpa nuvärdes-, payback-, annuitets- samt 
internräntemetoden 

• Förstå hur kvalitetssystem fungerar i samband med byggproduktion • Kunna ställa upp och 
tillämpa nuvärdes-, payback-, 
annuitets- samt 
internräntemetoden 

 

Kursinnehåll 
Produkt- och investeringskalkylering, företagsformer, organisationsprinciper, 
företagskultur i byggbranschen och kvalitetssystem i byggproduktion. 

• Förstå hur kvalitetssystem 
fungerar i samband med 
byggproduktion   

Kursfordringar 
Projektuppgift (PRO1; 4 hp), betygsskala P/F. 
Skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp), betygsskala A-F. 

Kurslitteratur 
Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan: Företagsekonomi 100, faktabok, Liber 
ekonomi, ISBN 91-47-08606-9 
Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan: Företagsekonomi 100, övningsbok, Liber 
ekonomi, ISBN 91-47-08607-8 
Kvalité 
 
 

398 
6S 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

HS1729  Ledarskap i byggverksamhet  Leadership 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: 

• Förstå grunderna inom 
organisationsteori, 
arbetspsykologi och 
ledarskap 

• Förstå grunderna inom organisationsteori, arbetspsykologi och 
ledarskap 

• Kunna redogöra för gruppdynamikens roll när en grupp formerar sig 
• Kunna redogöra för 

gruppdynamikens roll när en 
grupp formerar sig 

• Förstå vilken slags styrning som behövs i olika projekt 
• Förstå hur omvärldsförändringar påverkar individers arbetssituation 

 • Förstå vilken slags styrning 
som behövs i olika projekt 

Kursinnehåll • Förstå hur 
omvärldsförändringar 
påverkar individers 
arbetssituation 

• Organisationsteori och historik 
• Systemkunskap och företagskultur 
• Arbetspsykologi  
• Kompetensbegreppet 
• Ledarskap – utveckling av grupper och individer 
• Förändringsarbete – att leda och driva förändringsarbete 
• Förändring ur olika aktörers perspektiv 
• Organisation och framtid 
• Ledning och ledarskap 
• Beteendet hos människor och organisationer 
• Individ- och gruppbeteenden 
• Företagets beteende och systematik 
• Modern managementfilosofi 
• Företagsetik i byggbranschen 
• Ledningssystem 
• Fallstudier 
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HS1730  Byggfysik med byggmateriallära  Building Physics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBYPH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten 
kunna: Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• förklara de olika sätten för hur värme transporteras • förklara de olika sätten för 
hur värme transporteras • ge exempel på och beskriva vanliga byggnadsmaterial utifrån 

egenskaper, användningsområde, tillverkning och beständighet • ge exempel på och beskriva 
vanliga byggnadsmaterial 
utifrån egenskaper, 
användningsområde, 
tillverkning och beständighet 

• utföra beräkningar för fukt i luft och i material 
• utföra beräkningar beträffande värme- och fukttransport för 

byggnader 
• utföra beräkningar för fukt i 

luft och i material 
 

Kursinnehåll • utföra beräkningar 
beträffande värme- och 
fukttransport för byggnader 

Byggfysik – värme- och fukttransport. 
Byggnadsmateriallära.  
 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp). Betygsskala A-F. 
Projektuppgift (PRO1; 3 hp). Betygsskala P/F. 
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HS1731  Byggprocessen  The Building Process 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBYPH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Målformulering för betyget E: Målformulering för betyget E: Efter genomgången kurs ska studenten 
kunna: Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• beskriva hur byggprocessen fungerar – från översiktsplan till 
detaljplan inklusive de regler som styr byggandet i en kommun, hur 
ett bygglovsärende hanteras inkl de regler som är förenat med den 
kvalitetsansvariges roll  

• beskriva hur byggprocessen 
fungerar – från översiktsplan 
till detaljplan inklusive de 
regler som styr byggandet i 
en kommun, hur ett 
bygglovsärende hanteras inkl 
de regler som är förenat med 
den kvalitetsansvariges roll  

• redogöra för byggherre- och entreprenörsrollen, olika 
ersättningsformer och entreprenadformer samt de entreprenadavtal 
som reglerar förhållandet mellan olika parter på byggmarknaden • redogöra för byggherre- och 

entreprenörsrollen, olika 
ersättningsformer och 
entreprenadformer samt de 
entreprenadavtal som 
reglerar förhållandet mellan 
olika parter på 
byggmarknaden 

• förstå byggföretagets roll i samhället och arbete i byggprocessen 
• förstå samhällets organisation av byggandet med gällande 

bygglagstiftning, miljölagstiftning och andra allmänna miljöfrågor 
som berör byggandet 

 

Kursinnehåll • förstå byggföretagets roll i 
samhället och arbete i 
byggprocessen 

Grundläggande begrepp i byggprocessen, hur ett byggprojekt startar, 
programskedets olika delar. 
Projektering och upphandling av entreprenader. 
Hur produktionen genomförs med dess olika yrkesgrupper. 
Förvaltningens olika objekt, bostadsrätt till kommersiella fastigheter. 

• förstå samhällets 
organisation av byggandet 
med gällande 
bygglagstiftning, 
miljölagstiftning och andra 
allmänna miljöfrågor som 
berör byggandet 

 

Kursfordringar 
 Skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp). Betygsskala A-F. 

Kurslitteratur 
Nordstrand, Uno: Byggprocessen 
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HS1732  Fältmätning  Surveying 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBYPH1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Målformulering för betyget E: Målformulering för betyget E: Efter genomgången kurs skall den 
studerande kunna Efter genomgången kurs skall den studerande kunna 

• Beräkna plankoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:
- Polär inmätning 
- Ortogonal inmätning 
- Avskärning 
- Inbindning 

• Beräkna plankoordinater för 
nya punkter med 
inmätningsmetoderna: 
- Polär inmätning 
- Ortogonal inmätning 
- Avskärning 
- Inbindning • Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

- Avvägning 
- Trigonometrisk höjdmätning 

• Beräkna höjdkoordinater för 
nya punkter med 
inmätningsmetoderna: 
- Avvägning 
- Trigonometrisk 
höjdmätning 

• Beräkna polära utsättningsdata för punkter 
• Ställa upp Teodoliter och Avvägningsinstrument. 
• Mäta och protokollföra data • Beräkna polära 

utsättningsdata för punkter • Beräkna mätprotokoll 
• Ställa upp Teodoliter och 

Avvägningsinstrument. 
• Analysera mätdata med avseende på grova, systematiska och 

tillfälliga fel 
• Mäta och protokollföra data  • Beräkna mätprotokoll 
• Analysera mätdata med 

avseende på grova, 
systematiska och tillfälliga 
fel 

Kursinnehåll 
• referenssystem i plan och höjd 
• polär- och ortogonal inmätning 

 • avskärning, inbindning, inskärning 
• polygontåg 
• fri station 
• avvägning, trigonometrisk höjdmätning 
• polär utsättning 
• inmätning och utsättning med hjälp av GPS 
• geodetisk felteori 

 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 4.5 hp). Betygsskala A-F 
Godkända Fältövningar (ÖVN1; 3hp) Betygsskala P/F 

Kurslitteratur 
Egeltoft, Tomas: Mätningsteknik 
Ackerberg, Björn: Exempelsamling i Mätningsteknik 
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HS1733  Betongkonstruktion  Concrete Structures 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
A  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Målformulering för betyget E: Målformulering för betyget E: Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: • Kunna beskriva den 

armerade betongens 
verkningssätt 

• Kunna beskriva den armerade betongens verkningssätt 
• Ha grundläggande kunskaper om armeringsstål 

• Ha grundläggande kunskaper 
om armeringsstål • Ha grundläggande kunskaper om de parametrar som påverkar 

betongens hållfasthet och bearbetbarhet • Ha grundläggande kunskaper 
om de parametrar som 
påverkar betongens 
hållfasthet och bearbetbarhet 

• Kunna välja miljöklass för enkla betongkonstruktioner enligt 
gällande norm 

• Ha utfört enklare laborationer för att bestämma betongens hållfasthet • Kunna välja miljöklass för 
enkla betongkonstruktioner 
enligt gällande norm 

• Kunna dimensionera enkelarmerade tvärsnitt av betong 
• Kunna tolka enklare armeringsritningar 

• Ha utfört enklare 
laborationer för att bestämma 
betongens hållfasthet 

• Förstå sambandet mellan val av vct och uttorkningstider för betong 
 

• Kunna dimensionera 
enkelarmerade tvärsnitt av 
betong 

Kursinnehåll 
• Grundläggande betongteknologi 
• Miljö- och hållfasthetsklasser • Kunna tolka enklare 

armeringsritningar • Dimensionering av enkla konstruktioner av armerad betong såsom 
balkar, för böjning och tvärkraft 

• Förstå sambandet mellan val 
av vct och uttorkningstider 
för betong • Uttorkningstider 

  

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp). 
Godkända övningar (ÖVN1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Lindsjö, Teknisk grundkurs 
Kompendium 
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HS2000  Ljus och produkt  Light and Product 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Jan Ejhed,  Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TLODM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3770 

Kortbeskrivning Abstract 
The aim of the module is to ensure that 
the student has the required knowledge 
within the basic of light for human 
beings. Theoretical basis in luminary 
design, including tools for the product 
design process. Good knowledge about 
the character of light sources and their 
field of application. How different 
materials can be used and it’s effect on 
light distribution. Methods for the 
luminary design process 

The aim of the module is to ensure that the student has the required 
knowledge within the basic of light for human beings. Theoretical basis in 
luminary design, including tools for the product design process. Good 
knowledge about the character of light sources and their field of application. 
How different materials can be used and it’s effect on light distribution. 
Methods for the luminary design process 
 

Mål 
Målformulering för betyget E: Aim Efter genomgången kurs ska studenten: Målformulering för betyget E: 

• Kunna beskriva den armerade betongens verkningssätt Efter genomgången kurs ska studenten: 
• Kunna beskriva den 

armerade betongens 
verkningssätt 

• Ha grundläggande kunskaper om armeringsstål 
• Ha grundläggande kunskaper om de parametrar som påverkar 

betongens hållfasthet och bearbetbarhet • Ha grundläggande kunskaper 
om armeringsstål • Kunna välja miljöklass för enkla betongkonstruktioner enligt 

gällande norm • Ha grundläggande kunskaper 
om de parametrar som 
påverkar betongens 
hållfasthet och bearbetbarhet 

• Ha utfört enklare laborationer för att bestämma betongens hållfasthet 
• Kunna dimensionera enkelarmerade tvärsnitt av betong 

• Kunna välja miljöklass för 
enkla betongkonstruktioner 
enligt gällande norm 

• Kunna tolka enklare armeringsritningar 
• Förstå sambandet mellan val av vct och uttorkningstider för betong 

 • Ha utfört enklare 
laborationer för att bestämma 
betongens hållfasthet Kursfordringar 

Projekt (PRO1; 3p) 
Seminarium (SEM1; 2p) 

• Kunna dimensionera 
enkelarmerade tvärsnitt av 
betong 

• Kunna tolka enklare 
armeringsritningar 

• Förstå sambandet mellan val 
av vct och uttorkningstider 
för betong 

Requirements 
Project (PRO1; 3cr) 
Seminars (SEM1; 2cr) 
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HS2001  Ljus och rum 1, utomhusbelysning  Light and Room 1, Outdoor 
Lighting 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Jan Ejhed,  Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TLODM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3771 

Kortbeskrivning Abstract 
Light and room l, describes the process 
and tools for the outdoor lighting design 
process. Theoretical basis in concept and 
calculation for outdoor lighting, with 
focus on tools and how these can be 
utilised in the planning and execution 
phases of a project. It includes full-scale 
applications and tests of different 
qualities where the visual evaluation is 
important 

Light and room l, describes the process and tools for the outdoor lighting 
design process. Theoretical basis in concept and calculation for outdoor 
lighting, with focus on tools and how these can be utilised in the planning and 
execution phases of a project. It includes full-scale applications and tests of 
different qualities where the visual evaluation is important 
 

Mål 
Målformulering för betyget E: 

Aim Efter genomgången kurs ska studenten: Målformulering för betyget E: 
• Kunna beskriva den armerade betongens verkningssätt Efter genomgången kurs ska studenten: 
• Ha grundläggande kunskaper om armeringsstål • Kunna beskriva den 

armerade betongens 
verkningssätt 

• Ha grundläggande kunskaper om de parametrar som påverkar 
betongens hållfasthet och bearbetbarhet • Ha grundläggande kunskaper 

om armeringsstål • Kunna välja miljöklass för enkla betongkonstruktioner enligt 
gällande norm • Ha grundläggande kunskaper 

om de parametrar som 
påverkar betongens 
hållfasthet och bearbetbarhet 

• Ha utfört enklare laborationer för att bestämma betongens hållfasthet 
• Kunna dimensionera enkelarmerade tvärsnitt av betong 
• Kunna tolka enklare armeringsritningar • Kunna välja miljöklass för 

enkla betongkonstruktioner 
enligt gällande norm 

• Förstå sambandet mellan val av vct och uttorkningstider för betong 
 • Ha utfört enklare 

laborationer för att bestämma 
betongens hållfasthet Kursfordringar 

Projekt (PRO1; 3p) 
Seminarium (SEM1; 2p) 

• Kunna dimensionera 
enkelarmerade tvärsnitt av 
betong 

• Kunna tolka enklare 
armeringsritningar 

• Förstå sambandet mellan val 
av vct och uttorkningstider 
för betong 

Requirements 
Project (PRO1; 3cr) 
Seminars (SEM1; 2cr 
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HS2002  Ljus och rum 2, inomhusbelysning  Light and Room 2, Indoor Lighting
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Jan Ejhed,  Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TLODM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3772 

Kortbeskrivning Abstract 
Light and room ll, describes the process 
and tools for the indoor lighting design 
process. Apart from a theoretical 
background it also puts into focus the 
tools and how these can be utilised in 
the planning and execution phases of a 
project. It also includes full-scale 
projects and tests of various kinds where 
the visual evaluation is important 

Light and room ll, describes the process and tools for the indoor lighting 
design process. Apart from a theoretical background it also puts into focus the 
tools and how these can be utilised in the planning and execution phases of a 
project. It also includes full-scale projects and tests of various kinds where the 
visual evaluation is important 
 

Mål 
Målformulering för betyget E: Aim 

Målformulering för betyget E: Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: 
• Kunna beskriva den armerade betongens verkningssätt • Kunna beskriva den 

armerade betongens 
verkningssätt 

• Ha grundläggande kunskaper om armeringsstål 
• Ha grundläggande kunskaper om de parametrar som påverkar 

betongens hållfasthet och bearbetbarhet • Ha grundläggande kunskaper 
om armeringsstål 

• Kunna välja miljöklass för enkla betongkonstruktioner enligt 
gällande norm 

• Ha grundläggande kunskaper 
om de parametrar som 
påverkar betongens 
hållfasthet och bearbetbarhet 

• Ha utfört enklare laborationer för att bestämma betongens hållfasthet 
• Kunna dimensionera enkelarmerade tvärsnitt av betong • Kunna välja miljöklass för 

enkla betongkonstruktioner 
enligt gällande norm 

• Kunna tolka enklare armeringsritningar 
• Förstå sambandet mellan val av vct och uttorkningstider för betong 

• Ha utfört enklare 
laborationer för att bestämma 
betongens hållfasthet 

 

Kursfordringar 
• Kunna dimensionera 

enkelarmerade tvärsnitt av 
betong 

Projekt (PRO1; 3p) 
Seminarium (SEM1; 2p) 

• Kunna tolka enklare 
armeringsritningar 

• Förstå sambandet mellan val 
av vct och uttorkningstider 
för betong 

Requirements 
Project (PRO1; 3cr) 
Seminars (SEM1; 2cr 
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HS2003  Ljus och teori  Light and Theory 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Jan Ejhed,  Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TLODM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3773 

Kortbeskrivning Abstract 
Light and theory is the important part of 
the learning process of light, which put 
the theoretical knowledge in relationship 
with the practical application. In this 
module, the students will use their 
knowledge to contemplate in existing 
environments and to make a case study 
to evaluate the lighting qualities. 

Light and theory is the important part of the learning process of light, which 
put the theoretical knowledge in relationship with the practical application. In 
this module, the students will use their knowledge to contemplate in existing 
environments and to make a case study to evaluate the lighting qualities. 
 

Mål 
Målformulering för betyget E: Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten: Målformulering för betyget E: 

Efter genomgången kurs ska studenten: • Kunna beskriva den armerade betongens verkningssätt • Kunna beskriva den 
armerade betongens 
verkningssätt 

• Ha grundläggande kunskaper om armeringsstål 
• Ha grundläggande kunskaper om de parametrar som påverkar 

betongens hållfasthet och bearbetbarhet • Ha grundläggande kunskaper 
om armeringsstål • Kunna välja miljöklass för enkla betongkonstruktioner enligt 

gällande norm 
• Ha grundläggande kunskaper 

om de parametrar som 
påverkar betongens 
hållfasthet och bearbetbarhet 

• Ha utfört enklare laborationer för att bestämma betongens hållfasthet 
• Kunna dimensionera enkelarmerade tvärsnitt av betong 

• Kunna välja miljöklass för 
enkla betongkonstruktioner 
enligt gällande norm 

• Kunna tolka enklare armeringsritningar 
• Förstå sambandet mellan val av vct och uttorkningstider för betong 

• Ha utfört enklare 
laborationer för att bestämma 
betongens hållfasthet 

 

Kursfordringar 
• Kunna dimensionera 

enkelarmerade tvärsnitt av 
betong 

Projekt (PRO1; 3p) 
Seminarium (SEM1; 2p) 

• Kunna tolka enklare 
armeringsritningar 

• Förstå sambandet mellan val 
av vct och uttorkningstider 
för betong 

Requirements 
Project (PRO1; 3cr) 
Seminars (SEM1; 2cr) 
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HS2004  Dagsljus och planeringsmetoder  Daylight and Design Process 
 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Jan Ejhed,  Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TLODM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6H3774 

Kortbeskrivning Abstract 
Daylight and Architecture 
Daylight and architecture describes the 
process and tools for daylight 
applications in buildings. A theoretical 
basis and focus on practical tools 
useable in the planning process. It also 
includes different full- scale projects and 
tests a various kinds where the visual 
evaluation is important. 

Daylight and Architecture 
Daylight and architecture describes the process and tools for daylight 
applications in buildings. A theoretical basis and focus on practical tools 
useable in the planning process. It also includes different full- scale projects 
and tests a various kinds where the visual evaluation is important. 
Lighting Design process 
The lighting design process is focused on methods of daylight applications in 
buildings. The methods will treat the complex co-ordination of daylight 
design; material, constructions, architectural, climate and functional effects. 
The method will guide the designer in the different phases of the process to co 
ordinate the electrical light installations with the daylight solutions. 

Lighting Design process 
The lighting design process is focused 
on methods of daylight applications in 
buildings. The methods will treat the 
complex co-ordination of daylight 
design; material, constructions, 
architectural, climate and functional 
effects. The method will guide the 
designer in the different phases of the 
process to co ordinate the electrical light 
installations with the daylight solutions. 

 

Mål 
Målformulering för betyget E: 
Efter genomgången kurs ska studenten: 

• Kunna beskriva den armerade betongens verkningssätt 
Aim • Ha grundläggande kunskaper om armeringsstål Målformulering för betyget E: 

• Ha grundläggande kunskaper om de parametrar som påverkar 
betongens hållfasthet och bearbetbarhet 

Efter genomgången kurs ska studenten: 
• Kunna beskriva den 

armerade betongens 
verkningssätt • Kunna välja miljöklass för enkla betongkonstruktioner enligt 

gällande norm • Ha grundläggande kunskaper 
om armeringsstål • Ha utfört enklare laborationer för att bestämma betongens hållfasthet 

• Ha grundläggande kunskaper 
om de parametrar som 
påverkar betongens 
hållfasthet och bearbetbarhet 

• Kunna dimensionera enkelarmerade tvärsnitt av betong 
• Kunna tolka enklare armeringsritningar 
• Förstå sambandet mellan val av vct och uttorkningstider för betong 

 • Kunna välja miljöklass för 
enkla betongkonstruktioner 
enligt gällande norm 

• Ha utfört enklare 
laborationer för att bestämma 
betongens hållfasthet 

• Kunna dimensionera 
enkelarmerade tvärsnitt av 
betong 

• Kunna tolka enklare 
armeringsritningar 

• Förstå sambandet mellan val 
av vct och uttorkningstider 
för betong 
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HS200X  Examensarbete inom ljusdesign för 
magisterexamen 

Degree Project  in Architectural 
Lighting Design (Master) 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Jan Ejhed,  Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 4858 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TLODM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Målformulering för betyget E: Målformulering för betyget E: Efter genomgången kurs ska studenten: Efter genomgången kurs ska studenten: • Kunna beskriva den 

armerade betongens 
verkningssätt 

• Kunna beskriva den armerade betongens verkningssätt 
• Ha grundläggande kunskaper om armeringsstål 

• Ha grundläggande kunskaper 
om armeringsstål • Ha grundläggande kunskaper om de parametrar som påverkar 

betongens hållfasthet och bearbetbarhet • Ha grundläggande kunskaper 
om de parametrar som 
påverkar betongens 
hållfasthet och bearbetbarhet 

• Kunna välja miljöklass för enkla betongkonstruktioner enligt 
gällande norm 

• Ha utfört enklare laborationer för att bestämma betongens hållfasthet • Kunna välja miljöklass för 
enkla betongkonstruktioner 
enligt gällande norm 

• Kunna dimensionera enkelarmerade tvärsnitt av betong 
• Kunna tolka enklare armeringsritningar 

• Ha utfört enklare 
laborationer för att bestämma 
betongens hållfasthet 

• Förstå sambandet mellan val av vct och uttorkningstider för betong 
 

• Kunna dimensionera 
enkelarmerade tvärsnitt av 
betong 

• Kunna tolka enklare 
armeringsritningar 

• Förstå sambandet mellan val 
av vct och uttorkningstider 
för betong 
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HU1000  Industriell marknadsföring  Industrial Marketing 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Claes Hansson, chn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9442 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2406 

Mål Aim 
Marknadsföring innebär att anpassa 
företagets verksamhet till kundernas 
behov. Det övergripande syftet med 
kursen är att ge studenterna 
grundläggande kunskaper om olika 
marknadsföringsverktyg och modern 
industriell marknadsföring och dess 
speciella villkor och särdrag i 
förhållande till 
konsumentmarknadsföring i både säljar- 
och inköpsledet samt hur dessa 
kunskaper omvandlas till strategisk och 
praktisk handling i marknadsföring av 
tekniska produkter och tjänster i 
högskoleingenjörens framtida 
yrkesutövning. 

Marknadsföring innebär att anpassa företagets verksamhet till kundernas 
behov. Det övergripande syftet med kursen är att ge studenterna 
grundläggande kunskaper om olika marknadsföringsverktyg och modern 
industriell marknadsföring och dess speciella villkor och särdrag i förhållande 
till konsumentmarknadsföring i både säljar- och inköpsledet samt hur dessa 
kunskaper omvandlas till strategisk och praktisk handling i marknadsföring av 
tekniska produkter och tjänster i högskoleingenjörens framtida yrkesutövning. 
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

• Redogöra för vanliga begrepp, metoder, modeller och synsätt som 
karaktäriserar modern industriell marknadsföring 

• Utföra en nulägesanalys avseende en produkts/företags styrka och 
svagheter samt värdera detta i relation till kunder och konkurrenter 

• Formulera en marknadsplan innehållande både strategisk analys och 
aktivitetsförslag 

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 
• Redogöra för vanliga 

begrepp, metoder, modeller 
och synsätt som 
karaktäriserar modern 
industriell marknadsföring 

• Redogöra för skillnaden mellan konsument- och producentmarknad 
• Konstruera ett balanserat styrkort utifrån kännedom om ett företags 

vision och verksamhet 
• Känna till de viktigaste lagarna som reglerar aktörernas beteende på 

marknaden 
• Utföra en nulägesanalys 

avseende en 
produkts/företags styrka och 
svagheter samt värdera detta 
i relation till kunder och 
konkurrenter 

 

Kursinnehåll 
Kursen innehåller följande avsnitt: • Formulera en marknadsplan 

innehållande både strategisk 
analys och aktivitetsförslag 

• Marknadsföringsteorier enligt Kotler, Grönroos och Gummeson & 
Persson. 

• Redogöra för skillnaden 
mellan konsument- och 
producentmarknad 

• Marknadsplan, affärsidé, benchmarking, marknadsanalys, strategier 
och marknadsaktiviteter. 

• Marknadsinformation, marknadsundersökning samt köpbeteende och 
beslursprocesser 

• Konstruera ett balanserat 
styrkort utifrån kännedom 
om ett företags vision och 
verksamhet • Kostnadseffektiviteten hos olika marknadsföringsaktiviteter och 

analys av resultatet. • Känna till de viktigaste 
lagarna som reglerar 
aktörernas beteende på 
marknaden 

• Gästföreläsare som från olika industriella erfarenheter belyser 
industriell marknadsföring genom framgångsrika och mindre lyckade 
exempel.  

• Grunderna för presentationsteknik för att kunna genomföra en 
presentation inför en grupp på upp till 5-50 åhörare. 

 

Förkunskaper 
Kursen Ekonomi och organisation (HU1900) 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp) 
Godkänd marknadsplan (PRO1; 4,5 hp) 
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Kurslitteratur 
Kotler: Principles of Marketing, 4th European Edition, Prentice Hall 2005 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HU1001  Kalkyler och beslutsmodeller  Business Calculation and 
Decision Models 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Claes Hansson, chn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9442 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIMAS3  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2416 

Mål Aim 
After the course, the participants will be 
able to: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

• ställa upp och lösa en avancerad bidragskalkyl vid full kapacitet med 
två variabler (produkter) och flera bivillkor 

• Construct and solve an 
advanced short term 
calculation with free capacity 
including two variables 
(products) and several 
constraints 

• ställa upp och utföra flera olika sorters 
omkostnadsfördelningskalkyler; traditionell självkostnadskalkyl, 
stegfördelningskalkyl och ABC-kalkyl 

• ställa upp och lösa en komplex investeringskalkyl m h a 
kapitalvärdemetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden 

• Write out and implement 
different kinds of cost 
allocations methods • genomföra en avvikelseanalys av standardkostnader och earned value • Construct models for 
investment decisions: Net 
Present Value, Annuity, and 
Internal Rate of Return 

• lösa ett linjärt optimeringsproblem med datastöd s k Linjär 
Programmering 

• designa problem och ta beslut i form och med hjälp av 
beslutsmatriser och beslutsträd • Carry out a cost variance 

calculation 
• motivera för när vilka kalkylmetoder är lämpliga. • Solve a computer aided 

linear model for optimizing, 
so-called Linear 
Programming 

 

Kursinnehåll 
• Choose and justify for when 

different types of 
calculations are appropriate 

Kursen består av en teoridel och en handfull övningar. Teorin är traditionella 
företagsekonomiska kalkyler och beslutsmodeller, här tillämpade i en 
ingenjörsmässig referensmiljö. Övningarna handlar om att tillämpa kalkylerna 
i sammansatta excelblad. Syllabus 

The course contains two parts, Mostly 
traditional theory, and also some 
exercises. Even though the theory is 
traditional, the economic exercises and 
the surrounding references are held 
familiar for an engineer. The exercises 
are computer aided in Microsoft Excel. 

 

Förkunskaper 
Kurs HU1900, Ekonomi och Organisation, eller motsvarande 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen 1 (TEN1; 6 hp) 
Laborationer (LAB1; 1,5 hp) Prerequisites 

HU1900, Business Economics and 
Organizational Behaviour, or 
corresponding knowledge. Kurslitteratur 

Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/ 
Requirements  
Passed written exam (TEN1; 6 cr), 
credit rate A-F. 
Passed exercises (LAB1; 1,5 cr), credit 
rate A-F. 

Required Reading 
Contact the department for further 
information. 

Registration 
Exam: According to the general routines 
of the department. 
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HU1800  Extern redovisning  External Accounting 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulla Backman, ulla.backman@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9594 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TITEH1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S2953 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is part of the combination 
education, Technique and Economics, 
and is studied during the first term 
before the students start their chosen 
technical directions in the second term. 

Kursen ingår kombinationsutbildningen Teknik och ekonomi, och läses termin 
1 innan den studerande till termin 2 börjar på vald teknikinriktning, 
 

Mål 
Aim Kursens syftar till att ge den studerande ingående kännedom om modern 

redovisningsteori samt förmåga att behandla grundläggande begrepp och 
metoder för att analysera frågeställningar inom redovisningsområdet samt att 
ge kunskap om skatte- och finansieringsfrågor. 

The goal of the course is to give detailed 
knowledge of modern accounting theory 
and ability to handle essential concepts 
and methods in analysing questions 
within accounting. The course will also 
give knowledge in tax- and financing. Efter fullgjord kurs skall studenten: 

• ha kunskap om centrala begrepp inom redovisningsområdet med 
betoning på mindre företag, framförallt aktiebolag  

After completed course the student is 
expected to: 

• Have knowledge of essential 
concepts in accounting with 
emphasis on smaller 
companies, especially limited 
liability companies 

• kunna tillämpa lagar som reglerar företagens redovisning, 
rapportering och beskattning  

• kunna bokföra olika affärshändelser och upprätta bokslut, och förstå 
hur olika åtgärder vid bokslut påverkar företagens resultat och 
ekonomiska ställning  • Be able to apply laws that 

regulate the companies’ 
accounting, reporting and 
taxation 

• ha förmåga att identifiera, strukturera och analysera problem inom 
ämnesområdet redovisning  

• ha fått kunskap om svensk och internationell redovisningspraxis  • Be able to enter different 
business events and establish 
closure, and understand how 
different measures at closure 
affect the company results 
and economical position 

• fått insikt i de värderingsproblem som finns vid värdering av 
tillgångar  

• kunna göra analys av ett bokslut  
• ha kännedom om skatte– och finansieringsfrågor 

• Be able to identify, structure 
and analyse problems within 
subject field accounting 

 

Kursinnehåll 
• Have knowledge in Swedish 

and international accounting 
practice 

• Redovisningen i ett vidare sammanhang 
• Redovisningens grunder 

• Have insight in valuation 
problems that exist in 
valuation of assets 

• Löpande bokföring med enkla bokslut 
• Periodiseringar och deras syfte 
• Värderingsproblem i samband med bokslut • Be able to make analysis 

from a closure • Redovisning i aktiebolag 
• Be competent in tax- and 

financing questions • Eget kapital i olika företagsformer 
• Årsredovisningen och dess innehåll 

Syllabus • Räkenskapsanalys och Kassaflödesanalys och dess förutsättningar • Accounting in a broader 
consistency • Försäkringsfrågor (företags- och ansvarsförsäkringar) 

• Finansieringsfrågor • Accounting basics 
• Running bookkeeping with 

simple accounts 
• Grundläggande koncernredovisning 

 • Accruals and their purpose 
• Valuation problems in 

connection with accounting 
Kursfordringar 
Godkänd tentamen i redovisning (TEN1, 3p)  
Godkänd övning i Räkenskapsanalys/Kassaflödesanalys (ÖVN1, 2p).  
Betygsnivåer 3, 4, 5 

• Accounting in limited 
liability companies 

• Shareholders’ equity in 
different company forms 
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• The annual report and its 
contents Kurslitteratur 

Thomasson J, Arvidsson P, m.fl., Den nya affärsredovisningen, Liber  • Financial analysis and cash 
flow analysis and their 
conditions 

Thomasson, m.fl. Den nya affärsredovisningen övningsbok samt 
lösningar(frivilligt) 

• Financing questions (banks, 
ALMI, Nutek, SIC, Industry 
Fond, benefits) 

Analyskompendium i Redovisning, KTH Telge 
 

• Insurance questions 
(company and responsibility 
insurances) 

Övrigt 
Kursplan fastställd av utbildningsnämnd Syd 2004-08-25 

• Basic concern accounting 

Requirements 
Passed written examination (TEN1; 3 
cr.). 
Passed exercise in financial 
analysis/cash flow analysis (ÖVN1; 2 
cr.). 
In total credit rate 3, 4, 5. 

Required Reading 
Thomasson, J & Arvidsson, P: The New 
Accounting, Liber 
Thomasson, J: The New Accounting – 
Exercise book and solutions book, Liber 
(voluntary) 

Other 
The accounting part of the tuition will 
be given in ordinary lectures mixed with 
computer applications. 
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HU1801  Industriell marknadsföring  Industrial Marketing 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Claes Hansson, chn@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9442 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TITEH1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S2954 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is included in the combined 
education called Technique and 
Economy, and it will be studied during 
the 1st term before the students choose 
their specialization. 

Kursen ingår kombinationsutbildningen Teknik och ekonomi, och läses termin 
1 innan den studerande till termin 2 börjar på vald teknikinriktning, 
 

Mål 
Aim Efter fullgjord kurs ska studenten: After the course, the participants will be 
able to:  

• känna till vanliga begrepp, metoder, modeller och synsätt som 
karaktäriserar modern  

• Have basic knowledge of 
common concepts, methods, 
and approaches that are 
characteristic of modern, 
industrial marketing 

 industriell marknadsföring. 
 

• kunna utföra en nulägesanalys avseende en produkts/företags styrka 
och svagheter samt  
 värdera detta i relation till kunder och konkurrenter. 

• Perform an analysis from the 
present situation with respect 
to strengths and weaknesses 
in a product/company 

 • Formulate a marketing plan 
including both analysis and 
suggestions for practical 
actions 

• formulera en affärsplan innehållande både analys och 
aktivitetsförslag 

 
• Know about the differences 

between consumer and 
product markets 

• känna till skillnaden mellan konsument- och producentmarknad 
 

• Know about the most 
important laws regulating the 
behavior of marketing actors 

• känna till de viktigaste lagarna som reglerar aktörernas beteende på 
marknaden 

 
Syllabus 

Kursinnehåll Marketing means to bring a product into 
line with consumer needs. The course 
will bring perspectives from the views 
of companies, researchers, and 
consultants. Literature and lectures 
discuss strategies, market information, 
and buying behavior. The students will 
acquaint themselves with different 
concepts, methods, models, and 
approaches in marketing management, 
and they will apply the knowledge by 
performing a marketing plan for an 
industrial product or a company. Focus 
will be the distinctive features in 
industrial marketing. 

Marknadsföring innebär att anpassa företagets verksamhet till kundernas 
behov. Kursen ger företags, forskares och konsulters perspektiv på 
marknadsföring. Litteratur och föreläsningar behandlar strategier, 
marknadsinformation och inköpsbeteende hos kunder. Studenten kommer att 
bekanta sig med olika begrepp, metoder, modeller och synsätt inom 
marknadsföringen samt tillämpa dessa kunskaper genom att formulera en 
affärsplan kring en industriprodukt eller ett företag. Tyngdpunkt läggs på 
modern industriell marknadsföring och dess speciella villkor och särdrag i 
förhållande till konsumentmarknadsföring i både säljar- och inköpsledet. 
 

Kursfordringar 
Godkänd tentamen; TEN1, 3p 
Godkänd affärsplan; PRO1, 2p 
Betygsnivåer 3, 4, 5 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 3 cr. credit 
rate 3, 4, 5) 
Passed marketing plan (ÖVN1; 2 cr. 
credit rate 3, 4, 5) Kurslitteratur 

Kotler: Principles of marketing; Prentice Hall, 4th European Edition 2005 Required Reading 
Kotler, F.: Principles of Marketing, 
Prentice Hall, 4th European Edition 2005 

 

Övrigt 
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Kursplan fastställd av utbildningsnämnd Syd 2004-08-25 Registration 
Exam: According to the general routines 
in the department. 
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HU1900  Ekonomi och organisation  Business Economics and 
Organizational Behaviour 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulla Backman, ulla.backman@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9594 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIDES2  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulla Backman, ulla.backman@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9594 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TIMEL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

Termin 2 för dem som började utbildningen VT07 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Södertälje  7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Ulla Backman, ulla.backman@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9594 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Södertälje ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS2 Claes Hansson, chn@sth.kth.se Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Tel. 08-790 9442 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page Kursuppläggning/Time   Period  2 

   

  

Tidigare kursnummer: 6S2902 

Mål Aim 
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

• Redogöra översiktligt för 
samhällsekonomiska 
företeelser som t ex 
marknadsekonomi, 
sysselsättning, tillväxt och 
utrikeshandel samt ha 
synpunkter på olika 
ekonomiskt politiska 
aktiviteter med utgångspunkt 
i sina egna värderingar 

• Redogöra översiktligt för samhällsekonomiska företeelser som t ex 
marknadsekonomi, sysselsättning, tillväxt och utrikeshandel samt ha 
synpunkter på olika ekonomiskt politiska aktiviteter med 
utgångspunkt i sina egna värderingar 

• Identifiera och beskriva olika formella organisationsformer 
• Förklara hur en organisation som tar till vara mänskliga behov och 

resurser också får bättre ekonomiskt resultat 
• Utföra en resultatanalys och beräkna nollpunkt, täckningsgrad och 

säkerhetsmarginal 
• Identifiera och beskriva olika 

formella organisationsformer 
• Ställa upp och lösa en enkel bidragskalkyl med två variabler 

(produkter) och flera bivillkor 
• Förklara hur en organisation 

som tar till vara mänskliga 
behov och resurser också får 
bättre ekonomiskt resultat • Ställa upp och utföra en traditionell självkostnadskalkyl med 

schablonfördelade omkostnader • Utföra en resultatanalys och 
beräkna nollpunkt, 
täckningsgrad och 
säkerhetsmarginal 

• Ställa upp och lösa en investeringskalkyl m h a pay-back- och 
kapitalvärdemetoden 

• Motivera för och när vilka kalkylmodeller är lämpliga • Ställa upp och lösa en enkel 
bidragskalkyl med två 
variabler (produkter) och 
flera bivillkor 

• Beräkna kapitalbindningskostnad med hänsyn tagen till lager, 
kundfordringar och leverantörsskulder 

• Redogöra för olika regler som styr externredovisningens utformning • Ställa upp och utföra en 
traditionell 
självkostnadskalkyl med 
schablonfördelade 

• Utföra enklare beräkningar av avskrivning över plan och 
bokslutsdisposition 
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omkostnader • Förklara vad som menas med ett marknadsorienterat företag, 
beskriva marknadsföringsprocessen och tillämpa några strategiska 
marknadsföringsverktyg 

• Ställa upp och lösa en 
investeringskalkyl m h a pay-
back- och 
kapitalvärdemetoden • Tolka regler och föreslå tillämpningssituationer för några viktigare 

regelverk inom affärsvärlden • Motivera för och när vilka 
kalkylmodeller är lämpliga  

• Beräkna 
kapitalbindningskostnad med 
hänsyn tagen till lager, 
kundfordringar och 
leverantörsskulder 

Kursinnehåll 
• Företagsformer, företagens villkor och företagets interaktion med 

omvärlden 
• Organisationsprinciper, företagskultur, kvalitetsuppfattning, 

ledningsfilosofi och andra mjuka värdens och egenskapers påverkan 
på affärsprocesser, formella och informella strukturer i 
organisationen 

• Redogöra för olika regler 
som styr 
externredovisningens 
utformning 

• Utföra enklare beräkningar 
av avskrivning över plan och 
bokslutsdisposition 

• Grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring 
• Resultat och likviditet, produkt- och investeringskalkyler samt 

lönsamhetsberäkningar, räkenskapsanalys m h a nyckeltal, 
redovisningens principer, kapitalbehov, -anskaffning och -kostnad 

• Förklara vad som menas med 
ett marknadsorienterat 
företag, beskriva 
marknadsföringsprocessen 
och tillämpa några 
strategiska 
marknadsföringsverktyg 

• LAS, MBL, marknadsföringslagen och konkurrenslagen 
 

Förkunskaper 
• Tolka regler och föreslå 

tillämpningssituationer för 
några viktigare regelverk 
inom affärsvärlden 

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till 
högskoleingenjörsutbildning 

Kursfordringar 
Registration Godkänd tentamen (TEN1, 6 hp), betygsskalan A-F 

Godkända övningar (ÖVN1, 1,5 hp), betygsskalan A-F Course: Contact the department for 
further information 
Exam: Contact the department for 
further information Kurslitteratur 

Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100 – faktabok, Liber Ekonomi 2005, 
ISBN 91-47-07613-5 
Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100 – övningsbok, Liber Ekonomi 
2005, ISBN 91-47-07614-3 
Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100 – lösningar, Liber Ekonomi 2005, 
ISBN 91-47-07615-1 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner 
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HU1901  Kompetens och utveckling  Engineering Practice and 
Development 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
A  Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulla Backman, ulla.backman@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 9594 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIDES3  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulla Backman, ulla.backman@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 9594 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMEL3  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

Termin 5 för dem som började utbildningen VT06 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
A  Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMAS2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

  

 

Tidigare kursnummer: 6S2904 

Mål Aim 
The aim of the course is to, in a wide 
sense, inform and prepare students for 
different situation at work. The focus is 
on general issues. 

Kursens syfte är att i vid mening, informera om och förbereda studenten på 
olika situationer i arbetslivet. Fokus är på det socialpsykologiska perspektivet. 

• förstå grundläggande förutsättningar för människors samarbete i 
arbetslivet ur ett beteendevetenskapligt perspektiv och kunna 
analysera, tolka och tillämpa uppnådda insikter vid behov  

After completing this course students 
are to: 

• understand the importance of 
personal and professional 
development in different 
fields of technique 

• ha utvecklat sin förmåga att reflektera och kunna analysera, tolka och 
dra slutsatser om sig själv och omvärlden  
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• have been stimulated to see 
future possibilities within 
business and technique 

• förstå vikten av personlig och professionell utveckling i sin framtida 
yrkesverksamhet och kunna utvärdera sitt behov av 
kompetensutveckling  • have a good ability to 

understand the user´s point of 
view 

• ha ökat sin förmåga att sätta sig in i och förstå egna och andra 
människors känslor och behov, som ledare och kollega, och i relation 
till kunder och leverantörer och kunna analysera detta i möten med 
andra människor  

• have got further training in 
writing, presentation 
technique and reflection of 
future work • förstå sitt egenansvar i ingenjörsrollen och kunna ta ansvar för sig 

själv i rollen som ingenjör  • be able to transform human 
needs of goods, services and 
systems to concepts of 
engineering 

• kunna skriva en grupprapport och en personlig reflektion samt 
genomföra en muntlig presentation 

dessutom tillkommer för studerande på teknik och hälsa • be able to understand the 
own responsibility at work, 
and be able to put up aims 
and sub aims for work and 
personal development 
 
 
 
 
 
 
 
 

• kunna så mycket om aktuella miljöproblem, miljötekniker och 
lagstiftningsfrågor att han/hon kan utveckla och upprätthålla 
produkter och processer på ett ekologiskt hållbart sätt och sköta 
upphandling och kontakter med myndigheter på ett tekniskt och 
etiskt hållbart sätt  

 

Kursinnehåll 
För samtliga program 

• socialt samarbete och empatisk förmåga  
• kommunikation och konflikthantering  Syllabus 
• självkännedom  • Developing social and 

emotional competence • ledarskap och gruppdynamik 
• Group dynamics and team 

building Tillägg för studerande på teknik och hälsa 
• miljöeffekter och helhetssyn på miljöarbete  • Process concepts and project 

management • miljötekniker: gas- och luftrening, vattenrening mm  
• Conflict treating, 

communication, ethic and 
moral 

• prioriteringar i företagets miljöarbete, livscykelbedömningar  
• samhällets styrmedel, miljölagstiftning, 

miljökonsekvensbeskrivningar  • Social responsibility, 
orientation of the 
surrounding world, building 
net works and mentorship 

• avfallshantering och kretsloppsprinciper 
Tillägg för studerande på övriga program 

• skriftlig och muntlig presentationsteknik  • Communication 
• ingenjörsrollen  • The engineer’s function in 

society, earlier, now and in 
the future 

• etik, värderingar 
 

Prerequisites 
Förkunskaper Knowledge and skills corresponding to 

the requirements for acceptance to the 
engineering education 

Kunskaper motsvarande kursen: Informationsteknik och ingenjörsmetodik 
samt genomförda kurser om minst 60 hp inom respektive 
högskoleingenjörsprogram Requirements 

Compulsory participation in lectures and 
seminars. Compulsory participation in 
exercise sessions 
(ÖVN1, 3 cr. credit rate failed, passed) 
Passed seminar papers and reports 
(ÖVN2, 4,5 cr. credit rate failed, passed)
In total credit rate failed, passed 

Kursfordringar 
Obligatoriskt deltagande i föreläsningar och övningar.  
Godkänd gruppreflektion och godkänd personlig reflektion.(ÖVN2; 4,5 
hp).Betygsskala P/F 
Godkända redovisningar enl nedan (ÖVN1; 3hp). Betygsskala P/F. 
 
För studerande på teknik och hälsa: moment av Miljö- och 
arbetsvetenskapskursen HN1902  
 
För studerande övriga program: Ingenjörsrollen, Godkänd presentation i 
presentationsteknik. Etikmoment 

Required Reading 
Nilsson, Björn, Samspel i grupp, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-04354-6 

Other 
In the course theory and practice is 
mixed and some part of this course 
interact with other courses. 
The students mix lectures with visits to 
work sites at companies and contacts 
with mentors. Through exercises and 
seminars they have, as the final report, 
to produce "their own course literature" 

Kurslitteratur 
Nilsson Björn, Samspel i grupp 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-04354-6 
För teknik och hälsa dessutom :Miljö i ett företagsperspektiv, Antonsson m.fl., 
Prevent ISBN 91-7522-721-5 
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Övrigt 
Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och har därför obligatorisk 
närvaro. Teori varvas med övningar i mindre grupper. 
Ingenjörsträffen kan bestå av besök på arbetsplatser, mentorkontakter och 
besök av ingenjörer på respektive Campus. 
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HU1903  Management  Management 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Margareta Cedergren, mce@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9000 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMAS3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2419 

Mål Aim 
Under kursen ska deltagaren kunna: Under kursen ska deltagaren kunna: 

• Genomföra ett projekt som 
redovisas för examination i 
en rapport enligt kursens 
formkrav för en 7,5 hp-
rapport 

• Genomföra ett projekt som redovisas för examination i en rapport 
enligt kursens formkrav för en 7,5 hp-rapport 

Efter kursen ska deltagaren kunna: 
• Genom analys av eget grupparbete och reflektion över eget beteende 

under kursen kunna visa insikt och förståelse för hur grupper och 
individer utvecklas enligt de i kursen förekommande grupp- och 
individutvecklingsteorierna 

Efter kursen ska deltagaren kunna: 
• Genom analys av eget 

grupparbete och reflektion 
över eget beteende under 
kursen kunna visa insikt och 
förståelse för hur grupper och 
individer utvecklas enligt de i 
kursen förekommande grupp- 
och 
individutvecklingsteorierna 

• Beskriva en ökad medvetenhet om egna styrande värderingar och 
deras konsekvenser i eget beteende 

• Genom analys av eget eller gruppmedlems tillämpning av ledarskap 
visa insikt i vad som utmärker ett situationsanpassat ledarskap 

• Kunna redogöra för olika organisationsmodeller och dra slutsatser 
om deras tillämpbarhet 

• Beskriva en ökad 
medvetenhet om egna 
styrande värderingar och 
deras konsekvenser i eget 
beteende 

• Kunna redogöra för de krav ett effektivt och fungerande 
förändringsarbete ställer på en ledning 

• Globalisering och multikulturell miljö • Genom analys av eget eller 
gruppmedlems tillämpning 
av ledarskap visa insikt i vad 
som utmärker ett 
situationsanpassat ledarskap 

 

Kursinnehåll 
• Ledarskap och personlig utveckling 

• Kunna redogöra för olika 
organisationsmodeller och 
dra slutsatser om deras 
tillämpbarhet 

• Etik och moral 
• Organisationers liv och struktur 
• Multikulturella miljöer och globalisering 

• Kunna redogöra för de krav 
ett effektivt och fungerande 
förändringsarbete ställer på 
en ledning 

• Förändring och framtid 
 

Kursfordringar • Globalisering och 
multikulturell miljö Godkänt projektarbete (PRO1; 7,5 hp). 

Kurslitteratur Syllabus 
Kaufmann, G & Kaufmann, A: Psykologi i organisation och ledning, ISBN 
9144033273 
Ahrenfelt, Bo: Förändring som tillstånd, Studentlitteratur, ISBN 91-44-
61281-2 

• Leadership and Personal 
Development 

• Ethics, and Morals. 
• Organizational Life and 

Structure 
 • Multicultural Environments 

and Globalization 
Övrigt • Change, Future 
Kursen består av föreläsningar och obligatoriskt grupparbete. 
Utbildningens upplägg kommer att utgå från principerna för 
process/innehållsrelaterad gruppdynamik, som föreläsningar, grupparbete, 
tillämpade övningar för att tydliggöra området som just berörs, 
litteraturstudier, erfarenhetsutbyte i studiegrupper samt ett projektarbete. 

Requirements 
Approved project work (PRO1; 7,5 cr.) 

Required Reading 
Kaufmann, G & Kaufmann, A: 
Psykologi i organisation och ledning, 
ISBN 9144033273 
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Ahrenfelt, Bo: Förändring som tillstånd, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-61281-2 
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HU1904  Redovisning och entreprenörskap  Account and Entrepreneurship 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulla Backman, ulla.backman@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9594 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TIMAS3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6S2920 

Mål Abstract 
The course is divided into two parts. The 
goal of the first part is to give detailed 
knowledge in modern accounting theory 
and ability to handle essential concepts 
and methods to analyse questions at 
issues within accounting. The goal of 
the second part is to give theoretical 
knowledge and practical skills in how to 
start a company and give knowledge in 
tax- and financing. 

Kursens mål är att för teknologen belysa såväl praktiska, normativa och 
teoretiska aspekter i ämnet redovisning. 
Efter avslutad kurs skall teknologen: 
• ha kunskap om centrala begrepp och inom 
redovisningsområdet med betoning på aktiebolag 
• kunna tillämpa lagar som reglerar företagets bokföring och 
årsredovisningens utformning 
• kunna bokföra olika affärshändelser och upprätta 
bokslut, och förklara hur olika resultatreglerande åtgärder vid bokslut 
påverkar företagens beskattning, resultat och ekonomiska ställning 

Aim 
After completed course the student is 
expected to: • kunna identifiera, strukturera och analysera problem 

• Have knowledge in essential 
concepts in accounting with 
emphasis on smaller 
companies, especially limited 
liability companies 

inom ämnesområdet redovisning 
• kunna tillämpa de regler som finns vid värdering av såväl 
anläggningstillgångar som omsättningstillgångar 
och förstå innebörden  

• Be able to apply laws that 
regulate the companies’ 
accounting, reporting, and 
taxation 

• kunna göra en analys av ett bokslut 
• kunna analysera ett företags kassaflöden 
• ha teoretisk och praktisk kunskap i att starta företag och  ge 
exempel på olika problem som kan uppstå och ge förslag till lösningar. • Be able to enter different 

business events and establish 
closure, and understand how 
different measures at closure 
affect the company results 
and economical position 

• kunna göra en budget 
• kunna beskriva olika finansieringsformer 
 

Kursinnehåll • Be able to identify, structure, 
and analyse problems within 
subject field accounting 

Kursen består av flera delmoment där det första momentet fokuserar på dubbel 
bokföring som utgår från BAS-planen. Därefter behandlas hur man upprättar, 
läser och förstår ett bokslut. Stor vikt läggs på externredovisningens 
utformning , värdering av tillgångar och skulder enligt såväl civil- och 
skattelagar, resultatregleringsmöjligheter och bokslutstaktiska överväganden 
samt metoder för analys av ett företag. 

• Have knowledge in Swedish 
and an international 
accounting practice 

• Have insight in valuation 
problems that exist in 
valuation of assets Redovisningens grunder, Bokföringslagen 

• Be able to make analysis 
from a closure Löpande bokföring med enkla bokslut 

Periodiseringar  • Have theoretical and 
practical knowledge in 
starting a company 

Värderingsproblem i samband med bokslut 
Redovisning i aktiebolag 

• Be competent in tax- and 
financing questions 

Eget kapital i olika företagsformer 
Obeskattade reserver 

Syllabus Årsbokslut och årsredovisnings innehåll och utformning 
• Accounting in a broader 

consistency Räkenskapsanalys och Kassaflödesanalys 
Bolagsbildning och registrering hos Bolagsverket • Accounting basics 
Skatte – och avgiftsanmälan till Skatteverket • Running bookkeeping with 

simple accounts Försäkringsfrågor (företags- och ansvarsförsäkringar) 
• Accruals and their purpose Finansieringsfrågor (banker, ALMI, Nutek, SIC, Industrifonden, bidrag) 
• Valuation problems in 
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Juridiska frågor (sekretessavtal,kompanjonsavtal) connection with accounting 
• Accounting in limited 

liability companies 
Export-Importfrågor 
 • Shareholders’ equity in 

different company forms Förkunskaper 
• The annual report and its 

contents Kunskaper motsvarande kursen HU1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp. 
• Financial analysis and cash 

flow analysis and its 
conditions 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen i redovisning (TEN A;3p) 
Godkänd Räkenskaps-/Kassaflödes-analys (Övn A; 1,5p) 
Godkänd övning i dataprogrammet SPCS (Red 1; 1,5p) 
Godkänd övning i Entreprenörskap (Red 2; 1,5p) 

• Company culture 
• Registration at the Swedish 

Patent and Registration 
Office 

Kurslitteratur • Tax- and fee reports to the 
Swedish Tax Office Thomasson J, m.fl. Den nya affärsredovisningen, Liber 

• Insurance questions 
(company and responsibility 
insurances) 

Thomasson J, m.fl. Den nya affärsredovisningen övningsbok  samt lösningar 
(frivilligt) 
Analyskompendium i Redovisning, KTH Telge • Financing questions (banks, 

ALMI, Nutek, SIC, Industry 
Fond, benefits) 

 

Övrigt • Juridical questions 
(confidentiality agreements, 
partner agreements) Undervisningen i Redovisningsdelen sker till stor del genom ordinära 

föreläsningar, varvat med tillämpningar på dator . 
medan Entreprenörsdelen har flera olika föreläsare från olika 
specialistområden. 

• Export and import (inside 
and outside the EU, trade 
obstacles) 

Prerequisites 
Knowledge corresponding to the course 
HU1900 Economics and Organisation 
7,5 credits. 

Requirements 
Passed written exam (TENA, 3 cr.) 
(ÖVNA; 1,5 cr.) 
(RED 1; 1,5 cr.) 
(RED2; 1,5 cr.) 

Required Reading 
Thomasson J, m.fl. Den nya 
affärsredovisningen, Liber 
Thomasson J, m.fl. Den nya 
affärsredovisningen övningsbok  samt 
lösningar (frivilligt) 

Other 
The accounting part of the tuition will 
be given in ordinary lectures mixed with 
computer applications, while the 
entrepreneur part has several different 
teachers from different special areas. 
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HU1905  Juridik för ingenjörer  Civil and Commercial Law for 
Engineers 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Södertälje ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Ulla Backman, ulla.backman@sth.kth.se Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9594 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMAS3  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer: 6S2921 

Kortbeskrivning Abstract 
This course will give engineers basic 
knowledge in usable areas in the 
Swedish legal system as well as an 
orientation in legal rules that are of 
importance for an industrial company 
organisation and for interaction 
worldwide. 

Kursen ska ge elementära kunskaper inom för ingenjörer användbara områden 
i svensk rättsordning samt ge en orientering om de rättsregler som är av 
betydelse för ett industriföretags organisation och interaktion med omvärlden. 
 

Mål 
Efter avslutad kurs skall teknologen: Aim 
 After completed course the student will: 
• kunna beskriva rättssystemets uppbyggnad • Have knowledge about the 

legal system structure • kunna beskriva huvuddragen i lagstiftningsprocessen 
• Be able to describe main 

outlines in the legislation 
process 

• kunna förklara grundläggande juridiska begrepps innebörd 
inom de områden som studeras 
• kunna tolka juridisk text i lagboken • Be able to explain the 

meaning of basic judicial 
concepts in the areas that will 
be studied 

• kunna lösa enklare juridiska problem med hjälp av lagbok 
• kunna identifiera och analysera och tillämpa diverse 
civilrättsliga lagar för att lösa juridiska problem • Have the ability to use the 

Statue Book to solve legal 
problems 

• kunna göra en rättfallsanalys 
 

• Have the ability to identify 
and analyse simple civil 
problems 

Kursinnehåll 
Genom kursen får teknologen en bred översikt inom det civilrättsliga området 
och en orientering om det svenska rättssystemets uppbyggnad samt en inblick 
i hur man inom juridiken arbetar med lagstiftning, rättsfall och andra 
rättskällor. 

• Have knowledge of common 
capital law 

• Have knowledge of various 
civil laws and how to apply 
these laws to solve juridical 
problems 

• Rättsordningen 
• Juridiska begrepp och principer för svensk lagstiftning 

• Be able to analyse juridical 
cases • Allmän förmögenhetsrätt: Personrätt, Avtalsrätt, Köprätt  

• Skuldebrevs- och fordringsrätt, säkerheter, utsöknings- och 
konkursrätt Syllabus 

The course starts with a general picture 
of constitutional law, government 
administration, and the country court 
system and an overview of different 
legal sources. The course will mainly 
treat capital, legal, and civil legislation, 
but also parts of the procedural law. 

• Arbetsrätt – MBL, LAS, AML; Jämställdhetslagen 
• Associationsrätt – (företagsformer) 
• Skadeståndsrätt 
• Immatrialrätt – Patent, upphovsrätt, varumärken 
• Marknadsrätt – MFL, Konkurrenslagen 
• Datarätt • The legal system 
 • Judicial concepts and terms 

• Principles for Swedish 
legislation Förkunskaper 

Kunskaper motsvarande kursen HU1900 Ekonomi och Organisation 5p. • Common capital law – 
Contract Law, Commercial 
Law, Consumer Protection, 
Competition Law, and 
Marketing Law. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6p) 
Godkänd redovisning av ett rättsfall från domstolsbesök, samt godkänt resultat 
av utlämnat fall för rättfallsanalys. (1,5p) • Law of debts and promissory 

notes 
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• Execution, attachment, and 
sale Kurslitteratur 

Agell & Malmström: Civilrätt, Liber, senaste upplagan • Law of Insolvency and 
Bankruptcy Kursbunt till kursen: Juridik för ingenjörer 

• Labour Law for example 
Employment Law, Co-
determination Law, and Law 
of Work Environment 

 

Övrigt 
Undervisningen sker till stor del genom att ordinära föreläsningar varvas med 
att juridiska problem löses självständigt, enskilt och i grupp med hjälp av 
lagbok, litteratur och föreläsningsanteckningar. Ett domstolsbesök ingår i 
kursen. 

• Law of Companies and 
Partnerships 

• Law of Torts (damage) 
• Law of Copyright 
• Patent Law 

Prerequisites 
Knowledge corresponding to the course 
HU1900 Economics and Organisation 5 
cr. 

Requirements 
Passed written exam (TEN1; 6 cr.). 
Passed report of a case from visits in 
court, and passed results of exposed 
tasks during the course (1,5 cr.) 

Required Reading 
Agell, Anders & Malmström, Åke: 
Civilrätt,  Liber 
Course compendium that can be 
purchased from the local bookshop at 
STH, Campus Telge. 

Other 
Lectures and tutorials will be given. 
Juridical problems are solved 
independently, individually and in 
groups, with the help of the Statue 
Book, literature, and notes from the 
lectures. A visit to a court is part of the 
course. 
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HX1000  Introduktionskurs i kemi  Introduction to Chemistry 
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 4862 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMEL1  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

För dem som börjar utbildningen VT08 

Tidigare kursnummer 6L2860. 

Mål Aim 
To repeat and confirm fundamentals of 
general chemistry. Att repetera och befästa grundläggande begrepp i kemi. 

 
Syllabus 

Kursinnehåll • Atomic theory and the 
periodic table • Atomens byggnad 

• Chemical substances: 
formulas and names • Grundämnenas egenskaper relaterat till deras plats i Periodiska 

Systemet • Chemical reactions and 
chemical equations • Kemiska formler och nomenklatur 

• Chemical equilibrium • Reaktionsformler 
• Fundamentals of acid – base 

– pH • Kemisk jämvikt 
• Syra – bas – pH, grundläggande begrepp. • Organic compounds, 

fundamentals of 
hydrocarbons 

• Organiska föreningar, grundläggande begrepp 
 

Requirements Kursfordringar Written examination (TEN1; 3 cr.).. 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala P/F.. 

Required Reading 
Kurslitteratur Holum, John R.: Fundamentals of 

General, Organic, and Biological 
Chemistry, 6th edition, John Wiley & 
sons, New York 1997. ISBN 0-471-
17574-9 
Handouts 

Holum, John R.: Fundamentals of General, Organic, and Biological 
Chemistry, 6th edition, John Wiley & sons, New York 1997. ISBN 0-471-
17574-9 
Utdelat material 
 Registration 

Course: The normal regulations of the 
department apply. Anmälan 
Exam: The normal regulations of the 
department apply.  

Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HX1001  Biologisk kemi  Biological Chemistry 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 4862 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TIMEL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

För dem som börjar utbildningen VT08, Kursen genomförs av Karolinska Institutet 

Tidigare kursnummer 6L2861 

Mål Aim 
To give the students basic knowledge 
about the way on which bio-molecules 
co-operate in the normal life of the cell. 

Att ge studenterna grundläggande kunskaper om hur olika biomolekyler 
samverkar i cellens normala liv. 
 

Syllabus 
Kursinnehåll The aim of the course is to give 

knowledge of the importance of the 
chemical bounding for the chemical and 
physical properties of chemicals 
compounds, set in a biological 
perspective. It will furthermore explain 
aspects of the thermodynamic forces 
driving chemical reactions. 

Kursen syftar till att ge kunskaper om den kemiska bindningens betydelse för 
olika föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper i ett biologiskt 
perspektiv samt att klargöra något om de termodynamiska drivkrafterna till 
kemiska reaktioner. Biologiskt viktiga jämvikter skall tas upp med speciell 
tyngdpunkt på buffertlösningars egenskaper och biologiska funktion. 
Kolhydraters, lipiders, proteiners och nukleotiders uppbyggnad och biologiska 
funktion skall tydligt belysas. Den eukaryota cellens uppbyggnad och funktion 
skall ligga i fokus. Studenterna skall härvid få kunskaper om cellens reglerade 
energiomsättning, dvs kolhydraters, lipiders och aminosyrors metabolism för 
upprätthållande av normala cellulära funktioner. 

Biological important equilibrium 
reactions will be discussed focusing on 
the properties and function of buffer 
solutions in the body. 
The structure and biological function of 
carbohydrates, lipids, proteins, and 
nucleotides will be highlighted.  
The course will focus on the structure 
and function of the eukaryotic cell. Kursfordringar 

Tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala P(F. 
Tentamen (TEN2; 4,5 hp), betygsskala P/F. 

Thus the student will obtain basic 
knowledge of the regulation of cell 
metabolism, i.e. the metabolism of 
carbohydrates, lipids, and amino acids in 
the maintenance of normal cellular 
functions. 

Kurslitteratur 
Holum, John R.: Fundamentals of General, Organic, and Biological 
chemistry, 6th edition, John Wiley & sons, New York 1997 
Utdelat material Requirements 

Written examination 1 (TEN1: 3 cr.) 
Written examination 2 (TEN2; 4.5 cr.)  

Anmälan Required Reading 
Holum, John R.: Fundamentals of 
General, Organic, and Biological 
chemistry, 6th edition, John Wiley & 
sons, New York 1997 
Handouts 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 
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HX1002  Anatomi, fysiologi och sjukdomslära  Anatomy, Physiology and 
Pathology 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se Kursnivå/Level 
P/F Tel. 08-790 4862 Betygsskala/Grading, KTH 
P/F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
TBIMM1, TIMEL1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

För dem som börjar utbildningen VT08, Kursen genomförs av Karolinska Institutet 

Tidigare kursnummer 6L2870 

Mål Aim 
The course will provide the students 
with basic knowledge of the normal 
structure and function at tissue and 
organ levels of the human body and also 
how the various organ systems interact. 
Furthermore the course aims to give 
some knowledge about diseases in organ 
systems with emphasis on diagnostic 
and pathological/pathophysiological 
principles. 

Kursen skall ge studenterna grundläggande kunskaper om människokroppens 
normala struktur och funktion på vävnads- och organnivå samt hur olika 
organsystem samverkar. Kursen skall dessutom ge studenterna översiktliga 
kunskaper om sjukdomar i de olika organsystemen med tyngdpunkt på 
patientbunden diagnostik samt om patologiska/patofysiologiska principer. 
 

Kursinnehåll 
I undervisningen integreras systematisk anatomi, histologi, fysiologi och 
sjukdomslära för att ge en förståelse för samband mellan struktur, funktion 
och dysfunktion i organsystemen. 

Syllabus 
Anatomy, histology, physiology, and 
pathology are integrated in the course to 
give the student an understanding of the 
connection between structure, function, 
and dysfunction of the organ systems. 
The effect of aging of the structure and 
function of the body is discussed in 
connection with the various organ 
systems. 

Åldrandets inflytande på kroppens struktur och funktion berörs i samband 
med respektive organsystem. 
Moment I: Transport och rörelse, 4,5 hp 

• Respirationssystemet 
• Kardiovaskulära systemet, inklusive blod och koagulation. 
• Muskuloskeletala systemet 

Section I: Transportation and 
Movements, 4.5 cr. Moment II: Kommunikation, kontroll och reproduktion, 4,5 hp 

• Nervsystemet inklusive sinnesorganen • The respiratory system 
• The cardiovascular system 

including blood and 
coagulation 

• Endokrina systemet 
• Reproduktionsorganen, inklusive fosterutveckling, könsmognad 

Moment III: Digestion, utsöndring och försvar, 4,5 hp • The musculoskeletal system 
• Matsmältningssystemet, inklusive näringslära Section II: Communication, Control 

and Reproduction, 4.5 cr. • Urinsystemet, inklusive vätske-, elektrolyt- och syra/basbalans 
• The nervous system 

including special senses • Hud 
• Lymf- och immunsystemet inklusive benmärg • The endocrine system 

Moment IV: Allmän sjukdomslära, 1,5 hp • The reproductive system 
including prenatal 
development and puberty • Cellskada, celldöd, regeneration och läkning 

• Patofysiologiska principer för arteriosklerotiska sjukdomar och 
cancersjukdomar 

Section III: Digestion, Excretion, and 
Defense, 4.5 cr. 

• The digestive system 
including nutrition 

• Ärftliga sjukdomar 
• Rubbningar i vätskebalansen • The urinary system including 

fluid, electrolyte, and acid-
base balance 

 

Kursfordringar • The integumentary system 
Godkänd tentamen moment I (TEN1; 4,5 hp), betygsskala P/F. 
Godkänd tentamen moment II (TEN2; 4,5 hp), betygsskala P/F. 
Godkänd tentamen moment III (TEN3; 4,5 hp), betygsskala P/F. 
Godkänd redovisning moment IV (RED1; 1,5 hp), betygsskala P/F. 

• The lymphatic system and 
immunity, including bone 
marrow 

Section IV: Pathology, 1.5 cr. 
• Cell damage, cell death, 

regeneration, and wound 
healing Kurslitteratur 

Föregående läsår användes: • Pathophysiological principles 
of arteriosclerotic diseases Martini, Frederic H., Fundamentals of Anatomy and Physiology, Benjamin 
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Cummings, 7th edition, 2005 and cancer 
• Genetic diseases Martini, F H, Fundamentals of Anatomy & Physiology. Applications manual –

6. ed. –Upper Saddle River, Prentice-Hall, 2003. • Disturbances in the fluid 
balance 

Lindskog, Bengt I, Medicinsk miniordbok, 5 uppl., Stockholm: Nordiska 
bokhandelns förlag, 1999 Requirements 

Written examination Section I (TEN1; 
4.5 cr.) 
Written examination Section II (TEN2; 
4.5 cr.) 
Written examination Section III (TEN3; 
4.5 cr.) 
Seminars Section IV (SEM1; 1.5 cr.) 

 

Required Reading 
Föregående läsår användes: 
Martini, Frederic H., Fundamentals of 
Anatomy and Physiology, Benjamin 
Cummings, 7th edition, 2005 
Martini, FH. Fundamentals of anatomy 
& physiology. Applications manual –6. 
ed. –Upper Saddle River, Prentice-Hall, 
2003. 
Lindskog, Bengt I. Medicinsk 
miniordbok. 5 uppl. – Stockholm: 
Nordiska bokhandelns förlag, 1999 
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HX1003  Aktivitet och hälsa  Occupation and Health 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Agneta Ivarsson, 

Agneta.Ivarsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F Tel. 08-790 9802 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TITHL1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6L2880 

Mål Aim 
The aim of the course is for students to 
acquire basic knowledge of human 
occupation as it relates to health and 
participation in society.  Students will 
also learn about models and central 
concepts as a foundation to understand 
the human in occupation. 

Kursen mål är att de studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper dels 
om mänsklig aktivitet som en förutsättning för hälsa och delaktighet i 
samhället, dels modeller och begrepp som ligger till grund för att förstå 
människan i aktivitet. 
Studenterna skall också utveckla sin förmåga att identifiera fenomen i 
mänskligt aktivitetsutövande som kan resultera i hälsa/ohälsa på såväl individ, 
grupp som samhällsnivå och därigenom förvärva handlingsberedskap för att 
kunna arbeta ur ett hälsofrämjande perspektiv.   

The course also aims for the student to 
develop an ability to identify 
phenomena in human occupational 
performance that can result in health/ill 
health for an individual, a group and on 
a societal level as well as for students to 
develop tools that they can apply as a 
preventive health perspective in their 
work.    

Moment 1: Mänsklig aktivitet, hälsa och delaktighet (1 poäng) 
Övergripande mål för moment 1 
Att de studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om hälsobegreppet och 
dess relation till aktivitet och delaktighet.  
Efter genomgången kurs skall varje student inom detta moment:  Part 1: Human occupation/activity, 

health and participation (1 credit) • ha inhämtat grundläggande kunskaper om begreppet hälsa och ha fått 
en medvetenhet om hur aktiviteter kan främja individens hälsa och 
välbefinnande 

General goal for Part 1 
That the students gain basic knowledge 
of the concept of health and its relation 
to occupation and participation.  • ha inhämtat grundläggande kunskaper om relationen mellan 

begreppen aktivitet, hälsa och delaktighet After completing this part, every student 
should have: • ha fått grundläggande kunskaper och en medvetenhet om miljöns 

betydelse för aktivitetsutförande • Acquired basic knowledge of 
the concept of health and 
become aware of how 
occupations can promote 
peoples health and well-
being 

• ha fått en medvetenhet om tidsanvändning i dagliga livet 
• ha fått grundläggande kunskaper om WHO:s klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International 
Classification of Functioning Disability and Health (ICF), 2003) 
vilket kommer att utgöra en grund för detta moment.  

• Acquired basic knowledge of 
the relationship between the 
concepts of occupation, 
health and participation 

Moment 2: Modeller och begrepp relaterade till aktivitet, hälsa och ohälsa på 
individ, grupp och samhällsnivå (3 poäng) 

• Acquired basic knowledge of 
as well as an awareness of 
the environmental impact on 
occupational performance 

Övergripande mål för moment 2 
Att de studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper om modeller och 
begrepp relaterade till aktivitet, hälsa och ohälsa på individ, grupp och 
samhällsnivå • Acquired an awareness of the 

use of time in daily life Efter genomgången kurs skall varje student inom detta moment: 
• Acquired basic knowledge 

about WHO classification of 
function, disability and 
health (International 
Classification of Functioning 
Disability and Health (ICF), 
2003) which will serve as a 
base for this Part. 

• ha inhämtat grundläggande kunskaper om modeller och begrepp som 
ligger till grund för att förstå människan i aktivitet 

• ha inhämtat grundläggande kunskaper och medvetenhet om olika 
innebörd av begreppet aktivitetsbalans, aktivitetsupplevelser, 
aktivitetsvärden, och aktivitetsrytm för utvecklande av hälsa/ohälsa 

• kunna identifiera olika riskgrupper och determinanter för 
hälsa/ohälsa i olika befolknings- och åldersgrupper i samhället Part 2: Models and concepts related to 

occupation, health and ill health on a 
person, group and societal level (3 
credits) 

• ha inhämtat grundläggande kunskaper om ergonomi, miljö och 
aktivitetsutförande med inriktning mot arbete och kunna identifiera 
fysiska, psykosociala och organisatoriska aspekter på arbete och 
sysselsättning 

General goal for Part 2 
That the students gain basic knowledge 
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 of the concept of models and concepts 
related to occupation, health and ill 
health on a person, group and societal 
level.  

Kursinnehåll 
• Det egna och andras livsparadigm After completing this part every student 

should have: • Historik och olika perspektiv på aktivitet, hälsa och delaktighet 
• ICF-modellen • Acquired basic knowledge of 

models and concepts that 
serves as a base in order to 
understand the human in 
occupation. 

• A Model of Human Occupation 
• Flow-teorin 
• Aktivitetsbalans 

• Acquired basic knowledge as 
well as an awareness of 
diverse meanings of balance, 
experiences, values, and 
rhythm in relation to 
occupation in order to 
develop an understanding of 
what contributes to health/ill 
health. 

• Arbetsförmåga och arbetsplatsanalys 
• Fysisk arbetsmiljö och ergonomisk 

 

Förkunskaper 
Allmän högskolebehörighet. 

Kursfordringar 
För att erhålla Godkänd på kursen skall studenten ha: 
genomfört och aktivt deltagit i kursens obligatoriska seminarier (SEM1; 1p), 
u/g 
bedömts som godkänd vid skriftlig examination med tillhörande seminarium 
(SPM1; 3p) u/g. 

• The ability to identify 
different risk factors and 
determinants for health/ill 
health in diverse populations 
as well as age groups in the 
society 

• Acquired basic knowledge of 
ergonomics, environment, 
and occupational 
performance in relation to 
work/employment and be 
able to identify physical, 
psychosocial, and 
organizational aspects of 
work and occupation. 

Kurslitteratur 
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur.  
Asplund, J. (1987). Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial 
pratsamhet. Göteborg: Daidalos. 
Brülde, B., & Tengland, P-A. (2003). Hälsa och sjukdom – en begreppslig 
utredning. Lund: Studentlitteratur.  
Cassidy, T. (2003). Stress, kognition och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 
Clark, F., Stanley, P. Azen, S.P., Carlson, M., Mandel, D., LaBree, L., Hay, J., 
Zemke, R., Jackson,J., & Lipson, L. (2001). Embedding health-promoting 
changes into the daily lives of 

Syllabus 
• Life-paradigm 
• History and different 

perspectives on occupation, 
health, and participation independent-living older adults. Psychological Sciences and Social Sciences, 

56, 60-63. • International Classification 
of Functioning, Disability 
and Health (ICF) 

Erlandsson, L-K. (2003). 101 Women’s patterns of daily occupations. 
Characteristics and relationships to health and well-being. Lund: Lund 
University. Occupational Therapy Dissertation. • A Model of Human 

Occupation 
Frankl, V.E. (1992). Livet måste ha mening. Stockholm : Norstedts.  • Flow theory 
Glass, T. A., de Leon, C. M., Maratolli, R. A., & Berkman, L. F. (1999). 
Population based study of social and productive activities as predictors of 
survival among elderly Americans. British MedicalJournal, 319, 478-483. 

• Occupational balance 
• Capacity for work and 

workplace analysis 
• Physical work environment 

and ergonomics Haworth, J. T, & Hill, S. (1992). Work, leisure, and psychological well-being 
in a sample of young adults. Journal of Community and Applied Social 
Psychology, 2, 147-160. Prerequisites 

Basic requirements for higher education. Hicks, N. (1997). The proper relationship of public health and occupational 
health. Journal of Occupational Science, 4(3), pp 106-111.  Requirements 

To pass the course the student should 
have: 
attended and actively participated in the 
compulsory seminars in the course 
(SEM1; 1 cr.) Fail (U)/Pass (G) 
passed the written examination task and 
the examination seminar (SPM1; 3 cr.) 
Fail (U)/Pass (G). 

Kallenberg, K., & Larsson, G. (2000). Människans hälsa – livsåskådning och 
personlighet. Stockholm: Natur och Kultur. 
Mandel, D., Jac Pentland W, Harvey A, & Walker J. (1998). The relationship 
between time use and health and well being in men with spinal cord injury. 
Journal of Occupational Science: Australia, 5(1), 14-25. 
Medin, J.,& Alexandersson, K. (2000), Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - 
en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. 

Required Reading Nelson, L., & Clark, F. (1997) Lifestyle Redesign: Implementing the Well 
Elderly Study. AOTA 

Contact the department for further 
information. 

Nordenfelt, L. (1991). Hälsa och värde. Studier i hälso- och sjukvårdens teori 
och etik. Stockholm: Thales. Registration 

Course: Contact the department for 
further information. Nordenfelt, L. (1996). ”Samtal om hälsan”. En dialog om hälsans natur. 

Stockholm: Almqvist och Wiksell, Medicin/Liber. Exam: Contact the department for 
further information. Rydenstam, K. (1992). I tid och otid. En undersökning om kvinnors och mäns 

tidsanvändning. 1990/1991. Stockholm: Statistiska Centralbyrån. Other 
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kson, J., Zemke, R., Snyder, C., Clark, F., Masunaka-Noreiga, M., & Young, 
B. (1998). Los Angeles street kids: New occupations for life program. Journal 
of Occupational Science, 5, 133-139. 

The course is based on a problem 
oriented pedagogic. Different methods 
will be applied such as lectures, group 
discussions, and seminars. 

Sachs, L.(2002). Från magi till bioteknik, medicinsk antropologi i 
molekylärbiologins tidevarv. Studentlitteratur. 
SOU 2000:91, (2000). Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan, 
Stockholm: Fritzes, offentliga publikationer 
Svanberg, H. (1994). Svenska vanor och ovanor . J. Frykman, O. Löfgren 
(red.). Stockholm : Liber.  
Vad säger LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade? 
(1994). Solna: LIC. 
Wilcock, A. (1998). An Occupational Perspective of Health. Thorofare, NJ 
(US): SLACK Incorporated. Kap 5-6 
World Health Organisation, WHO. (2000). (www dokument) ICF 
International Classification of Functioning. URL http://www.who.int 
www.av.se 
Östlin, P. (red). (1996). Kön och ohälsa – en antologi om könsskillnader ur ett 
folkhälsoperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Övrigt 
Kursen har sin pedagogiska grund i ett problembaserat arbetssätt. Olika 
arbetsformer kommer att tillämpas såsom föreläsningar, seminarium, 
grupparbeten, litteratur- och annan källmaterialanvändning. 
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HX1004  Anatomi, fysiologi och sjukdomslära  Anatomy, Physiology and 
Pathology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Agneta Ivarsson, 

Agneta.Ivarsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F Tel. 08-790 9802 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TITHL1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6L2881 

Mål Aim 
The aim of this course is to provide 
basic knowledge of the structure and 
function of the human body (from a 
tissue and organ perspective) and also 
show how the various organsystems 
interact. Furthermore, the course aims to 
give a superficial knowledge of diseases 
of the organ systems. 

Målet är att studenten ska inhämta översiktliga grundläggande kunskaper om 
människokroppens normala struktur och funktion på organnivå och 
organsystemnivå. Studenten ska även inhämta orienterande kunskaper om 
sjukdomar i de olika organsystemen. 
 

Kursinnehåll 
I kursen integreras systematisk anatomi och fysiologi och sjukdomslära för att 
ge en förståelse för samband mellan struktur, funktion och dysfunktion i 
organsystemen. Effekter av åldrande och könsskillnader kommer att belysas i 
samband med respektive organsystem. 

Syllabus 
 
Part I, Structure an function of the 
human body  4p 

• Anatomy, physiology and 
pathology are integrated in 
the course to give the student 
an understanding of the 
relationship between 
structure, function and 
dysfunction of the organ 
systems. The following organ 
systems are covered: 

 
Moment I  Människokroppens struktur och funktion, 4 p 
 
Momentet ger kunskap om människokroppens anatomi och fysiologi samt om 
anatomisk terminologi. 
Följande organsystem berörs: 
* Muskuloskeletala systemet och nervsystem inklusive motorik 

• The muscle and skeletal 
systems * Kardiovaskulära systemet och respirationssystemet inklusive arbetsfysiologi 

* Urin- och matsmältningssystemet, inklusive näringslära • The cardiovascular system 
and respiratory system * Endokrina systemet inklusive reproduktionsorganen 

* Lymf- och immunsystemet inklusive benmärg • The urinary and digestive 
systems, including nutrition  

• The endocrine system 
including the reproductive 
organs 

Viss tonvikt läggs på organsystemens funktion vid och anpassning till fysisk 
belastning /aktivitet. Dessutom belyses begränsande faktorer för fysiskt arbete 
ur ett fysiologiskt perspektiv. • The lymphatic and immune 

systems  
 Moment II Människans sjukdomar, 1 p Part II, Human pathology 1p 

Momentet omfattar en orienterande genomgång av sjukdomar i kroppens olika 
organ och organsystem där förekomst, orsak, patofysiologi, symtom, 
behandling och prevention kortfattat berörs. Speciellt kommer att belysas 
samband mellan sjukdom och nedsatt kroppslig funktion med påverkan på 
individens möjlighet till vardaglig fysisk aktivitet. 

This part gives a superficial knowledge 
of diseases of the organ systems, 
superficially covering the causes, 
pathology, symptoms, treatment and 
prevention. 

Prerequisites  
Basic requirements for higher education. 

Förkunskaper Requirements 
Allmän högskolebehörighet. Part 1: 

Passed written examination (TEN1; 3 
cr.) 
Passed written report (LAB1; 1 cr.) 
Part 2: 
Passed own seminar presentation and 
participation at other students’ seminars 
(RED1; 1 cr.) 

Kursfordringar 
Moment 1: 
Godkänd tentamen (TEN1; 3p) 
Godkänd laborationsrapport (LAB1; 1p) 
Moment 2: 
Godkänd egen redovisning samt närvaros vid andras (RED1; 1p) 

Required Reading 
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Contact the department for further 
information. Kurslitteratur 

Svanström L. Sjukdomslära för folkhälsovetare. Studentlitteratur 2003. Registration Lundh B & Malmquist J. Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, 
definitioner, termer. Studentlitteratur: Tredje upplagan 2001. 

Course: Contact the department for 
further information. 

Bjålie, JG et al (1998). Människokroppen; fysiologi och anatomi. Stockholm: 
Liber, 486 s. 

Exam: Contact the department for 
further information. 

Sjaastad Ö et al. (2002). Arbetsbok till Människokroppen: fysiologi och 
anatomi. Stockholm: Liber, 189 s. 
FYSS / Statens folkhälsoinstitut. (2003). Rapport nr 2003: 44.  
Finns kostnadsfritt på nätet: www.fyss.se, men även i bokform (beställs då via 
mail: fhi@strd.se) 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Enligt institutionens generella rutiner. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella rutiner. 

Övrigt 
Laborationer, seminarier och grupparbeten är obligatoriska. 
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HX1005  Hälsa och livsstil  Health and Lifestyle 
 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Haninge ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Agneta Ivarsson, 

Agneta.Ivarsson@sth.kth.se 
Kursnivå/Level 

P/F Betygsskala/Grading, KTH 
P/F Tel. 08-790 9802 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TITHL1 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Tidigare kursnummer 6L2883 

Mål Aim 
This course shall: Kursen skall: 

• Give the student knowledge 
of the concept of health on 
individual, group and 
organizational level 

• Ge studenten insikt i hälsobegreppet på individ-, grupp- och 
organisationsnivå 

• Ge insikt om hur hälsa, levnadsvanor och livsstil är relaterade till 
varandra • Dive knowledge about how 

health, behavioral and 
lifestyle are related to each 
other 

• Ge kunskaper om fysisk aktivitet och folkhälsa 
• Ge insikter om vetenskapliga grundprinciper vid 

beteendeförändringar • Give knowledge of physical 
activity and public health Efter kursen skall den studerande kunna: • Give knowledge about 
principles in basic behavioral 
science 

• Redogöra för begrepp och teorier inom hälsa 
• Förstå samband mellan levnadsvanor, livsstil och hälsa 

The student shall after the course be able 
to: • Tillämpa principer utifrån hälsans värdegrund 

 • Describe the concept and 
theories of health Kursinnehåll • Understand the association 
between behavioral, life 
style, and health 

• Hälsoperspektivet genom upplevelsebaserat lärande 
• Hälsans värdegrund 

• Use principles from the 
fundamental values of health • Begreppsbildning 

• Att skapa hälsosamma vanor 
Syllabus • Fysisk aktivitet som en friskfaktor 

• Perspectives of health 
through experienced based 
learning 

 

Förkunskaper • Health promotion 
Allmän högskolebehörighet • Concept definition 

• To create healthy habits Kursfordringar • Physical activity as a health 
factor Litteraturseminarier (SEM1; 1p), (U/G) 

Grupptentamen (TEN1; 1p), (U/G) 
Prerequisites 

Kurslitteratur Basic requirements for higher education 

Hansson, A: Hälsopromotion i arbetslivet, Studentlitteratur 2004 
Hultgren, S: Folkhälsokunskap, Bonnier utbildning 2004 
Medin, J & Alexandersson, K: Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie, 
Studentlitteratur 2000 

Requirements 
Literature seminars (SEM1; 1 cr.), 
(fail/pass) 
Examination in group (TEN1; 1 cr.), 
(fail/pass) 

 
Required Reading 

Anmälan Hansson, A: Hälsopromotion i 
arbetslivet, Studentlitteratur 2004 
Hultgren, S: Folkhälsokunskap, Bonnier 
utbildning 2004 
Medin, J & Alexandersson, K: Hälsa 
och hälsofrämjande – en 
litteraturstudie, Studentlitteratur 2000 

Till kurs: Enligt institutionens generella regler. 
Till tentamen: Enligt institutionens generella regler. 

Övrigt 
Undervisningsform: 
Teori med praktiska tillämpningar kompletterat med tydliga former för 
litteraturseminarier och reflektioner. Registration 

Course: Contact the department for 
further information. 
Exam: Contact the department for 
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LI1011  Informationssökning för B, I, M, T, BD, Indek  Information Searching for B, I, M, 
T, BD, Indek 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Mikael Danielsson, md@lib.kth.se  1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 
08/7908480, 8950 

Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/b_bd_i_m_
t_p.asp 

Kurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
M3 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/b_bd_i_m_
t_p.asp 

Kurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
M3 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/b_bd_i_m_
t_p.asp 

Kurssida/Course Page 

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
M3 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/b_bd_i_m_
t_p.asp 

Kurssida/Course Page 

   

   

 

 

Mål Aim 
The course will give you basic 
knowledge in how to acquire 
information from databases, the Internet 
and with the help of library catalogues. 
After the course you should have 
sufficient knowledge of scientific 
communication and methods for 
information retrieval to allow you to 
critically evaluate your needs for 

Kursen ger dig grunderna i hur man skaffar information från databaser, från 
Internet och med hjälp av bibliotekskataloger. Efter kursen bör du ha sådan 
insikt i vetenskaplig kommunikation och metoder för informationssökning att 
du kritiskt kan bedöma dina kommunikationsbehov och välja vägar för att 
fylla behoven. 
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communication and choose ways to 
fulfil those needs. Kursinnehåll 

Grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. Syllabus Informationssökning i nätbaserade databaser inom egna ämnesområdet. The basics of technical scientific 
communication.  Anskaffning av originaldokument i tryckt och/eller elektronisk form  

 Searching databases covering your own 
subject area and that are accessible via 
the Internet and KTH. Förkunskaper 
Acquisition of documents in printed 
and/or electronic form. 

Grundläggande kunskaper inom det egna ämnesområdet, korrelerande mot 
minst två åk inom relevant program på teknisk högskola eller motsvarande. 
De vanligaste svenska och engelska facktermerna inom de egna ämnena. 
Vana att använda datorer. 

Prerequisites 
Basic knowledge in your own subject 
area corresponding to at least two years 
of study in a relevant program in a 
technical university or the equivalent. 
The most common Swedish and English 
technical terms within your own subject 
area. 
Fair knowledge in the use of computers. 

Kursfordringar 
100% närvaro. Skriftligt prov. Skriftlig rapport av en självständigt utförd 
informationssökning. 

Kurslitteratur 
KTHBs webbkurs i informationssökning 

Requirements http://www.lib.kth.se/infosokkurser 100% attendance. Written examination. 
Written report of an independently 
performed information search. 

”Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm 
”Into Info”, webbaserat kurspaket Required Reading 
http://educate.lib.chalmers.se/ Our web-based course package in 

Information Retrieval   
http://devsrv.lib.kth.se/ir/ 

Anmälan ”Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/T
gv.htm   
IntoInfo, a web-based course package in 
several subject areas 
http://educate.lib.chalmers.se/ 

Till kurs: Programansvarigt kansli 

Övrigt 
Anmälan till kurserna skall alltid göras via kursvalswebben (Mina sidor, 
Daisy) eller till din studievägledning före sista angivna anmälningsdag. 
Utöver det vill vi att du anmäler kursdatum på KTHBs kursschema. Där kan 
du också se om kursen kommer att ges. 

Registration 
Course: At the Program Registrar´s 

Other 
Apart from registration at the program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course. You can do that at 
Courses/Seminars 
http://www.lib.kth.se/. The course 
language is Swedish and so is the KTHB 
application procedure. 
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LI1021  Informationssökning för D, E, F, Medie  Information Searching for D, E, F, 
Medie 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Anders Robertsson, 
anders.robertsson@lib.kth.se 

 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
U, G Tel. Kursansv: 08/7908970, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, ME3 Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/d_e_f.asp Kurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Anders Robertsson, 

anders.robertsson@lib.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
U, G Tel. Kursansv: 08/7908970, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, ME3 Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/d_e_f.asp Kurssida/Course Page 

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Anders Robertsson, 

anders.robertsson@lib.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
U, G Tel. Kursansv: 08/7908970, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, ME3 Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/d_e_f.asp Kurssida/Course Page 

   

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Anders Robertsson, 

anders.robertsson@lib.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
U, G Tel. Kursansv: 08/7908970, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, ME3 Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/d_e_f.asp Kurssida/Course Page 

   

   

   

 

Mål Aim 
The course will give you basic 
knowledge in how to acquire 
information from databases, the Internet 
and with the help of library catalogues. 
After the course you should have 
sufficient knowledge of scientific 

Kursen ger dig grunderna i hur man skaffar information från databaser, från 
Internet och med hjälp av bibliotekskataloger. Efter kursen bör du ha sådan 
insikt i vetenskaplig kommunikation och metoder för informationssökning att 
du kritiskt kan bedöma dina kommunikationsbehov och välja vägar för att 
fylla behoven. 
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 communication and methods for 
information retrieval to allow you to 
critically evaluate your needs for 
communication and choose ways to 
fulfil those needs. 

Kursinnehåll 
Grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. 
Informationssökning i nätbaserade databaser inom egna ämnesområdet. 
Anskaffning av originaldokument i tryckt och/eller elektronisk form  Syllabus 

The basics of technical scientific 
communication.   
Searching databases covering your own 
subject area and that are accessible via 
the Internet and KTH. 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper inom det egna ämnesområdet, korrelerande mot 
minst två åk inom relevant program på teknisk högskola eller motsvarande. 
De vanligaste svenska och engelska facktermerna inom de egna ämnena. 
Vana att använda datorer. 
. 

Acquisition of documents in printed 
and/or electronic form. 

Prerequisites 
Basic knowledge in your own subject 
area corresponding to at least two years 
of study in a relevant program in a 
technical university or the equivalent. 
The most common Swedish and English 
technical terms within your own subject 
area. 
Fair knowledge in the use of computers. 

Kursfordringar 
100 % närvaro. Skriftligt prov. Skriftlig rapport av en självständigt utförd 
informationssökning. 

Kurslitteratur 
KTHBs webbkurs i informationssökning 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser Requirements 

100% attendance. Written examination. 
Written report of an independently 
performed information search. 

”Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm 
”Into Info”, webbaserat kurspaket 

Required Reading http://educate.lib.chalmers.se/ Our web-based course package in 
Information Retrieval   
http://devsrv.lib.kth.se/ir/ Anmälan Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/T
gv.htm   

Till kurs: Programansvarigt kansli IntoInfo, a web-based course package in 
several subject areas 
http://educate.lib.chalmers.se/ Övrigt 

Anmälan till kurserna skall alltid göras via kursvalswebben (Mina sidor, 
Daisy) eller till din studievägledning före sista angivna anmälningsdag. 
Utöver det vill vi att du anmäler kursdatum på KTHBs kursschema. Där kan 
du också se om kursen kommer att ges. 

Other 
Apart from registration at the program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course. You can do that at 
Courses/Seminars. The course language 
is Swedish and so is the KTHB 
application procedure.Studiehandbok 
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LI1031  Informationssökning för A, L, V, S  Information Searching for A, L, V, 
S 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Mikael Danielsson, md@lib.kth.se  1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 
08/7908480, 8950 

Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/a_l_v_s.aspKurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/a_l_v_s.aspKurssida/Course Page 

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/a_l_v_s.aspKurssida/Course Page 

   

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
B  Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

   

   

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
B  Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 
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Mål Aim 
The course will give you basic 
knowledge in how to acquire 
information from databases, the Internet 
and with the help of library catalogues. 
After the course you should have 
sufficient knowledge of scientific 
communication and methods for 
information retrieval to allow you to 
critically evaluate your needs for 
communication and choose ways to 
fulfil those needs. 

Kursen ger dig grunderna i hur man skaffar information från databaser, från 
Internet och med hjälp av bibliotekskataloger. Efter kursen bör du ha sådan 
insikt i vetenskaplig kommunikation och metoder för informationssökning att 
du kritiskt kan bedöma dina kommunikationsbehov och välja vägar för att 
fylla behoven. 
 

Kursinnehåll 
Grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. 
Informationssökning i nätbaserade databaser inom egna ämnesområdet. Syllabus Anskaffning av originaldokument i tryckt och/eller elektronisk form  The basics of technical scientific 

communication.   
Searching databases covering your own 
subject area and that are accessible via 
the Internet and KTH. 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper inom det egna ämnesområdet, korrelerande mot 
minst två åk inom relevant program på teknisk högskola eller motsvarande. 
De vanligaste svenska och engelska facktermerna inom de egna ämnena. 
Vana att använda datorer. 

Acquisition of documents in printed 
and/or electronic form. 

Prerequisites 
Basic knowledge in your own subject 
area corresponding to at least two years 
of study in a relevant program in a 
technical university or the equivalent. 
The most common Swedish and English 
technical terms within your own subject 
area. 
Fair knowledge in the use of computers. 

Kursfordringar 
100 % närvaro. Skriftligt prov. Skriftlig rapport av en självständigt utförd 
informationssökning. 

Kurslitteratur 
KTHBs webbkurs i informationssökning 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser 

Requirements ”Vägar till vetenskaplig information” 100% attendance. Written examination. 
Written report of an independently 
performed information search. 

http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm 
”Into Info”, webbaserat kurspaket 
http://educate.lib.chalmers.se/ Required Reading 
 Our web-based course package in 

Information Retrieval  
Anmälan http://devsrv.lib.kth.se/ir/ 

“Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/T
gv.htm  

 
Till kurs: Programansvarigt kansli 

IntoInfo, a web-based course package in 
several subject areas 
http://educate.lib.chalmers.se/ 

Övrigt 
Anmälan till kurserna skall alltid göras via kursvalswebben (Mina sidor, 
Daisy) eller till din studievägledning före sista angivna anmälningsdag. 
Utöver det vill vi att du anmäler kursdatum på KTHBs kursschema. Där kan 
du också se om kursen kommer att ges. 

Registration 
Course: At the Program Registrar´s 

Other 
Apart from registration at the program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course. You can do that at 
Courses/Seminars. The course language 
is Swedish and so is the KTHB 
application procedure. 
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LI1041  Informationssökning för internationella 
studenter 

Information Searching for 
international students 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Mikael Danielsson, md@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Engelska/English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/int_stud_ca
mpus_course.asp 

Kurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Mikael Danielsson, md@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Engelska/English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/int_stud_ca
mpus_course.asp 

Kurssida/Course Page 

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Mikael Danielsson, md@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Engelska/English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/int_stud_ca
mpus_course.asp 

Kurssida/Course Page 

   

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Mikael Danielsson, md@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Engelska/English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/int_stud_ca
mpus_course.asp 

Kurssida/Course Page 

   

   

   

 

 

Mål Aim 
The course will give you basic Kursen ger dig grunderna i hur man skaffar information från databaser, från 
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Internet och med hjälp av bibliotekskataloger. Efter kursen bör du ha sådan 
insikt i vetenskaplig kommunikation och metoder för informationssökning att 
du kritiskt kan bedöma dina kommunikationsbehov och välja vägar för att 
fylla behoven. 

knowledge in how to acquire 
information from databases, the Internet 
and with the help of library catalogues. 
After the course you should have 
sufficient knowledge of scientific 
communication and methods for 
information retrieval to allow you to 
critically evaluate your needs for 
communication and choose ways to 
fulfil those needs. 

 

Kursinnehåll 
Grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. 
Informationssökning i nätbaserade databaser inom egna ämnesområdet. 
Anskaffning av originaldokument i tryckt och/eller elektronisk form  Syllabus 

The basics of technical scientific 
communication.   
Searching databases covering your own 
subject area and that are accessible via 
the Internet and KTH. 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper inom det egna ämnesområdet, korrelerande mot 
minst två åk inom relevant program på teknisk högskola eller motsvarande. 
De vanligaste svenska och engelska facktermerna inom de egna ämnena. 
Vana att använda datorer. 

Acquisition of documents in printed 
and/or electronic form. 

Prerequisites 
Basic knowledge in your own subject 
area corresponding to at least two years 
of study in a relevant program in a 
technical university or the equivalent. 
The most common Swedish and English 
technical terms within your own subject 
area. 
Fair knowledge in the use of computers. 

Kursfordringar 
100% närvaro. Skriftligt prov. Skriftlig rapport av en självständigt utförd 
informationssökning. 

Kurslitteratur 
KTHBs webbkurs i informationssökning 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser 
”Vägar till vetenskaplig information” Requirements 

100% attendance. Written examination. 
Written report of an independently 
performed information search. 

http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm 
”Into Info”, webbaserat kurspaket 
http://educate.lib.chalmers.se/ 

Required Reading  Our web-based course package in 
Information Retrieval  Anmälan 
http://devsrv.lib.kth.se/ir/ 
Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/T
gv.htm  

 
Till kurs: Programansvarigt kansli 

IntoInfo, a web-based course package in 
several subject areas 
http://educate.lib.chalmers.se/ 

Övrigt 
Förutom registrering hos programansvarigt kansli krävs anmälan till KTHB 
för att vi ska veta exakt när du vill följa kursen. 

Registration 
Course: At the Program Registrar´s 

Other 
Apart from registration at the program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course. You can do that at 
Courses/Seminars on our homepage 
http://www.lib.kth.se/. The course 
language is English and so is the KTHB 
application procedure. 
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LI105N  Informationssökning, webbaserad  Information Searching, web-based
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Anders Robertsson, 

anders.robertsson@lib.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
U, G Tel. Kursansv: 08/7908970, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/webbaserad
.asp 

Kurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Anders Robertsson, 

anders.robertsson@lib.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
U, G Tel. Kursansv: 08/7908970, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  2 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/webbaserad
.asp 

Kurssida/Course Page 

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Anders Robertsson, 

anders.robertsson@lib.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
U, G Tel. Kursansv: 08/7908970, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  3 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/webbaserad
.asp 

Kurssida/Course Page 

   

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Anders Robertsson, 

anders.robertsson@lib.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
U, G Tel. Kursansv: 08/7908970, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  4 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/webbaserad
.asp 

Kurssida/Course Page 

   

   

   

 

 

Mål Aim 
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Kursen ger dig grunderna i hur man skaffar information från databaser, från 
Internet och med hjälp av bibliotekskataloger. Efter kursen bör du ha sådan 
insikt i vetenskaplig kommunikation och metoder för informationssökning att 
du kritiskt kan bedöma dina informationsbehov och välja vägar för att fylla 
behoven. 

The course will give you basic 
knowledge in how to acquire 
information from databases, the Internet 
and with the help of library catalogues. 
After the course you should have 
sufficient knowledge of scientific 
communication and methods for 
information retrieval to allow you to 
critically evaluate your needs for 
information and choose ways to fulfil 
those needs. 

 

Kursinnehåll 
Grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. 
Informationssökning i nätbaserade databaser inom egna ämnesområdet. 

Prerequisites Anskaffning av originaldokument i tryckt och/eller elektronisk form  Basic knowledge in your own subject 
area in a relevant program in a technical 
university or the equivalent. 
The most common Swedish and English 
technical terms within your own subject 
area. 
Fair knowledge in the use of computers. 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper inom det egna ämnesområdet, inom relevant 
program på teknisk högskola eller motsvarande. 
De vanligaste svenska och engelska facktermerna inom de egna ämnena. 
Vana att använda datorer. Requirements 

Participations in web-based discussions. 
Written examination. Written report of 
an independently performed information 
search. 

Kursfordringar 
Deltagande i diskussioner. Skriftligt prov. Skriftlig rapport av en självständigt 
utförd informationssökning. 

Required Reading Kurslitteratur The course is web-based within the 
course-platform Ping Pong. Kursen ges över Internet inom ramen för plattformen Ping Pong. 

”Vägar till vetenskaplig information” http://www.bibl.liu.se/utbildning/ 
TGV/Tgv.htm 

”Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/T
gv.htm  ”Into Info”, webbaserat kurspaket täckande olika ämnesområden. 

http://educate.lib.chalmers.se/ 
IntoInfo, a web-based course package in 
several subject areas 
http://educate.lib.chalmers.se/  
Other Övrigt 
Apart from registration at the program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course. You can do that at 
Courses/Seminars 
http://www.lib.kth.se/idc/  
The course language is Swedish and so 
is the KTHB application procedure. 

Anmälan till kurserna skall alltid göras via kursvalswebben (Mina sidor, 
Daisy) eller till din studievägledning före sista angivna anmälningsdag. 
Utöver det vill vi att du anmäler kursdatum på KTHBs kursschema. Där kan 
du också se om kursen kommer att ges. 
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LI106N  Information Searching, webbased in English  Information Searching, web-based 
in English 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Mikael Danielsson, md@lib.kth.se  1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 
08/7908480, 8950 

Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/web-
based_in_english.asp 

Kurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Mikael Danielsson, md@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/web-
based_in_english.asp 

Kurssida/Course Page 

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Mikael Danielsson, md@lib.kth.se  1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 
08/7908480, 8950 

Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/web-
based_in_english.asp 

Kurssida/Course Page 

   

   

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Mikael Danielsson, md@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/web-
based_in_english.asp 

Kurssida/Course Page 
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Mål Aim 
The course will give you basic 
knowledge in how to acquire 
information from databases, the Internet 
and with the help of library catalogues. 
After the course you should have 
sufficient knowledge of scientific 
communication and methods for 
information retrieval to allow you to 
critically evaluate your needs for 
information and choose ways to fulfil 
those needs. 

The course will give you basic knowledge in how to acquire information from 
databases, the Internet and with the help of library catalogues. After the course 
you should have sufficient knowledge of scientific communication and 
methods for information retrieval to allow you to critically evaluate your 
needs for information and choose ways to fulfil those needs. 
 

Kursinnehåll 
Basic knowledge in your own subject area in a relevant program in a technical 
university or the equivalent. 
The most common Swedish and English technical terms within your own 
subject area. 
Fair knowledge in the use of computers. 

Syllabus 
Basic knowledge in your own subject 
area in a relevant program in a technical 
university or the equivalent. 
The most common Swedish and English 
technical terms within your own subject 
area. 
Fair knowledge in the use of computers. 

 

Kurslitteratur 
The course is web-based within the course-platform Ping Pong. 
”Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm  

Required Reading 
The course is web-based within the 
course-platform Ping Pong. IntoInfo, a web-based course package in several subject areas 

http://educate.lib.chalmers.se/ 
”Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/T
gv.htm   
IntoInfo, a web-based course package in 
several subject areas 
http://educate.lib.chalmers.se/ 

Övrigt 
Apart from registration at the program registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the course. You can do that at 
Courses/Seminars http://www.lib.kth.se/idc/  
The course language is Swedish and so is the KTHB application procedure. 

Other 
Apart from registration at the program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course. You can do that at 
Courses/Seminars 
http://www.lib.kth.se/idc/  
The course language is Swedish and so 
is the KTHB application procedure. 
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LI107N  Informationssökning för naturvetare och 
ingenjörer 

Information Retrieval for 
Scientists and Engineers 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Mikael Danielsson, md@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/webbaserad
_kurs.asp 

Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Mikael Danielsson, md@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursansv: 08/7908957, Kursexp: 

08/7908480, 8950 
Kursnivå/Level 

U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/webbaserad
_kurs.asp 

Kurssida/Course Page 

   

Webbaserad kurs för teknologer 

Web-based course for students 

Mål Aim 
You will learn how to find relevant 
scientific information for problem 
solving, research and decision making. 
The course will give basic knowledge in 
information retrieval, especially within 
technical and scientific subject areas. 
After the course you will be able to:  

Kursen ska lära deltagarna finna relevant vetenskaplig information för 
problemlösning, forskning och beslut. Kursen ger dig grundläggande 
kunskaper i informationssökning särskilt inom det tekniska och 
naturvetenskapliga området samt grundläggande kunskaper i skrivning av 
vetenskapliga rapporter och uppsatser. 
 • Search and evaluate 

information from different 
sources  Kursinnehåll 

Du får lära dig grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. 
Du får lära dig hur man söker i olika informationskällor inom ditt eget 
ämnesområde t ex:  

• Locate and find the source 
documents  

• Master the basics for 
copyright  • stora vetenskapliga databaser  

• Känna till grunderna för 
upphovsrätt  • elektroniska tidskrifter i fulltext  

• tekniska och naturvetenskapliga resurser på Internet  • Write a scientific report  
• Cite and refer to other 

scientific documents  
• bibliotekskataloger  

Kursen utvecklar din informationskompetens, dvs färdigheter att välja rätt 
informationskällor, söka information på ett effektivt sätt och kritiskt kunna 
värdera den funna informationen. Du får också lära dig hur man tar fram 
originaldokumenten i tryckt och/eller elektronisk form. Här behandlas även 
frågorna om upphovsrätt och källkritik. I kursen ingår också avsnitt om 
vetenskaplig publicering, dvs hur man skriver en vetenskaplig rapport/uppsats. 
Det kan vara bra att följa kursen i samband med en annan kurs där rapport- 
eller uppsatsskrivning ingår. 

Syllabus 
You will learn the basics of technical 
and scientific communication. You will 
learn how to search:  

• Large scientific databases  
• Electronic journals in full-

text  
• Technical and scientific 

resources on the Internet   • Library catalogues  
Efter kursen bör du kunna: The course will develop your 

information literacy, that is skills, in 
choosing the right information sources 
within each subject area, searching for 
information in an effective way, and 
critically evaluating and using the 
retrieved information. Copyright and 

• söka och bedöma information ur olika källor  
• lokalisera originaldokumenten och känna till hur de anskaffas  
• känna till de svenska forskningsbibliotekens resurser  
• känna till grunderna för upphovsrätt  
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intellectual property laws are discussed. 
Part of the course covers scientific 
publishing, that is how to write a 
scientific report. It is recommendable to 
take this course in connection with 
another course where scientific writing 
is required. 

• skriva sökrapport och vetenskaplig uppsats  
• citera och hänvisa till annan litteratur  

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper inom det egna ämnesområdet, korrelerande mot 
minst två åk inom relevant program på teknisk högskola eller motsvarande. 
De vanligaste svenska och engelska facktermerna inom de egna ämnena. 
Tillgång till dator med Internetanslutning och webbläsare 

Prerequisites 
Basic knowledge in your own subject 
area corresponding to at least two years 
of study in a relevant program in a 
technical university or the equivalent. 
Knowledge of the most common 
Swedish and English technical terms 
within your own subject area. Access to 
a computer with Internet connection 
equipped with a web browser. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter via webben. Skriftlig sökrapport av en självständigt 
utförd informationssökning samt en uppsats. 

Kurslitteratur 
Kursmaterialet ligger på Bilda (Ping Pong). 

Required Reading  
Course material is available on the web 
at Bilda (Ping Pong) Övrigt 

Anmälan till kurserna skall alltid göras via kursvalswebben (Mina sidor, 
Daisy) eller till din studievägledning före sista angivna anmälningsdag. 
Utöver det vill vi att du anmäler kursdatum på KTHBs kursschema. Där kan 
du också se om kursen kommer att ges. 
 
Detta är en distanskurs som ges på kvartstid två gånger per läsår. Kursstart 
med två frivilliga kvällar på KTHB. Därefter sker resten av kursen på 
kursplattformen Bilda (Ping Pong). 

Other 
Apart from registration at the program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course. 
This is a part time distance course. You 
are required to come to KTHB once 
during the course. The next course starts 
with two evenings at KTHB. After that 
the course will take place on the course 
platform Bilda (Ping Pong). 
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LI1081  Informationssökning för K  Information Searching for 
Chemists 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBIOM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
K3 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/k.asp Kurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
K3 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/k.asp Kurssida/Course Page 

  

  

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
K3 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/k.asp Kurssida/Course Page 

  

  

  

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
B Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
K3 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/k.asp Kurssida/Course Page 

  

  

  

  

 

Mål Aim 
The course will give you the basics in 
finding and evaluating information from 
databases, Internet and from library 
catalogues. After the course you should 

Kursen ger dig grunderna i hur man skaffar information från databaser, från 
Internet och med hjälp av bibliotekskataloger. Efter kursen bör du ha sådan 
insikt i vetenskaplig kommunikation och metoder för informationssökning att 
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du kritiskt kan bedöma dina kommunikationsbehov och välja vägar för att 
fylla behoven. 

have enough knowledge of scientific 
communication and methods for finding 
information, to be able to critically 
evaluate your information needs and to 
know how to satisfy those needs. 

 

Kursinnehåll 
Vad är vetenskaplig kommunikation Syllabus 

What is scientific communication Databaser tillgängliga via Internet Databases accessible via Internet Genomgång av Beilstein, Gmelin och CA An overview over Beilstein, Gmelin and 
Chemical Abstracts KTHB som dokumentkälla 

Övningar och demonstrationer KTHB as a source for documents 
(printed and electronic) Arbete med egen sökuppgift Exercises and demonstrations  Information retrieval within your own 
subject area Förkunskaper 

Grundläggande kunskaper inom det egna ämnesområdet, korrelerande mot 
minst två åk inom relevant program på teknisk högskola eller motsvarande. 
De vanligaste svenska och engelska facktermerna inom de egna ämnena. 
Vana att använda datorer. 

Prerequisites 
Basic skills within your own subject 
area, equivalent to at least level two in 
the Chemistry program at a technical 
university or similar. 

Kursfordringar Requirements 
100 % attendance. Written examination. 
Written report of your own information 
search. 

100 % närvaro. Skriftligt prov. Skriftlig rapport av en självständigt utförd 
informationssökning. 

Kurslitteratur Required Reading 
KTHBs webbkurs i informationssökning http://www.lib.kth.se/infosokkurser Our web-based course package in 

Information Retrieval  ”Vägar till vetenskaplig information” http://devsrv.lib.kth.se/ir/ http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm “Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/T
gv.htm  

”Into Info”, webbaserat kurspaket 
http://educate.lib.chalmers.se/ 

IntoInfo, a web-based course package in 
several subject areas 
http://educate.lib.chalmers.se/ 

 

Anmälan 
Other  Besides registration at the Program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course 
http://www.lib.kth.se/idc/stuschht.html#t
eknolog 
 
The course language is swedish. 

Till kurs: Programansvarigt kansli 

Övrigt 
Anmälan till kurserna skall alltid göras via kursvalswebben (Mina sidor, 
Daisy) eller till din studievägledning före sista angivna anmälningsdag. 
Utöver det vill vi att du anmäler kursdatum på KTHBs kursschema. Där kan 
du också se om kursen kommer att ges. 
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LI1101  Informationssökning för IS  Information Searching for 
bachelor of science 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Ivo Toromanoff, it@lib.kth.se  3 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Tel. Kursansv: 08/7908969, Kursexp: 
08/7908480, 8950 

Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/hoogskolei
ngenjoorer.asp 

Kurssida/Course Page 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Ivo Toromanoff, it@lib.kth.se  3 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Tel. Kursansv: 08/7908969, Kursexp: 
08/7908480, 8950 

Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/hoogskolei
ngenjoorer.asp 

Kurssida/Course Page 

  

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
C Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEDIA3 Rekommenderad för/Recommended for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/hoogskolei
ngenjoorer.asp 

Kurssida/Course Page 

  

  

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
C Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser/hoogskolei
ngenjoorer.asp 

Kurssida/Course Page 

  

  

  

  

Ingår i IS Södertäljes program: TIDAE, TIELE, TIETE, TIMAE, TIMTE 

Mål Aim 
The course will give you basic 
knowledge in how to acquire 
information from databases, the Internet 
and with the help of library catalogues. 
After the course you should have 

Kursen ger dig grunderna i hur man skaffar information från databaser, från 
Internet och med hjälp av bibliotekskataloger. Efter kursen bör du ha sådan 
insikt i vetenskaplig kommunikation och metoder för informationssökning att 
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du kritiskt kan bedöma dina kommunikationsbehov och välja vägar för att 
fylla behoven. 
 

Kursinnehåll 
Grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. 
Informationssökning i nätbaserade databaser inom egna ämnesområdet. 
Anskaffning av originaldokument i tryckt och/eller elektronisk form.  
Eget arbete med litteraturstudie. 
 

Kursfordringar 
100% närvaro. Skriftligt prov. Skriftlig rapport av en självständigt utförd 
informationssökning. 

Kurslitteratur 
KTHBs webbkurs i informationssökning 
http://www.lib.kth.se/infosokkurser 
”Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm 
”Into Info”, webbaserat kurspaket 
http://educate.lib.chalmers.se/ 
 

Övrigt 
Anmälan till kurserna skall alltid göras via kursvalswebben (Mina sidor, 
Daisy) eller till din studievägledning före sista angivna anmälningsdag. 
Utöver det vill vi att du anmäler kursdatum på KTHBs kursschema. Där kan 
du också se om kursen kommer att ges. 

sufficient knowledge of scientific 
communication and methods for 
information retrieval to allow you to 
critically evaluate your needs for 
communication and choose ways to 
fulfil those needs. 

Syllabus 
The basics of technical scientific 
communication.  
Searching databases covering your own 
subject area and that are accessible via 
the Internet and KTH. 
Acquisition of documents in printed 
and/or electronic form. 
Personal literature study 

Requirements 
100% attendance. Written examination. 
Written report of an independently 
performed information search. 

Required Reading 
Our web-based course package in 
Information Retrieval  
http://devsrv.lib.kth.se/ir/ 
”Vägar till vetenskaplig information” 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/T
gv.htm  
IntoInfo, a web-based course package in 
several subject areas 
http://educate.lib.chalmers.se/ 

Other 
Apart from registration at the program 
registrar´s you need to tell KTHB 
exactly when you want to attend the 
course. You can do that at 
Courses/Seminars 
http://www.lib.kth.se/. The course 
language is Swedish and so is the KTHB 
application procedure. 
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2D1343  Datalogi  Computer Science 
 

12 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 12 Karl Meinke, karlm@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08/790 6337 Kursnivå/Level 
3, 4, 5 Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    4 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/2D1343 Kurssida/Course Page 

 

För E1 byts kursen mot DD1343 fr.o.m. läsåret 07/08. 6 p är lästa i åk1 och 2 poäng i åk 2. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in computer science. En grundläggande kurs i datalogi som går under period 1, 2 och 3 i åk 1 och 

fortsätter i period 1 i åk 2. Aim 
The goals of the course are to give the 
students 

 

Mål • knowledge of fundamental 
concepts and principles in 
computer science, 

Kursens mål är att ge 
• kännedom om grundläggande begrepp och principer inom datalogi, • proficiency in programming 

with some focus on 
programming for 
electrotechnical problems, 

• färdigheter i programmering med viss inriktning mot elektrotekniska 
problem, 

• kunskaper om konstruktion av stora program • knowledge of construction of 
large programs, för att studenterna ska kunna 

• kommunicera effektivt med experter på datalogi i ett större 
programmeringsprojekt, 

so that they will be able to 
• effectively communicate 

with experts on computer 
science in a larger 
programming project, 

• hitta och använda rätt teknik för ett givet problem. 
 

• find and use the right 
technique for a given 
problem. 

Kursinnehåll 
I årskurs ett: orientering om datorns principiella funktion och uppbyggnad. 
Programmering i programspråket Python. Datalogiska begrepp såsom 
strukturer för algoritmer och data. Principer för dataabstraktion, 
modularisering och programstrukturering. I årskurs två tillämpas de teoretiska 
kunskaperna i ett programmeringsprojekt. 

Syllabus 
In the first year: Introduction to how a 
computer works and to computer 
hardware. Programming in the 
programming language Python. 
Computer science concepts such as 
structures for algorithms and data. 
Principles for data abstraction, 
modularization, and program 
structuring. During the second year the 
theoretical knowledge is applied in a 
programming project. 

 

Förkunskaper 
Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapliga program eller 
motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt 
erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Kursen 5B1115 
Matematik I. 

Prerequisites Påbyggnad High school mathematics (scientific 
program). Some computer experience 
(the concepts of operating system and 
file and experience from one computer 
application, e.g. word processing). 
5B1115 Matematik I. 

Fortsättningskurser i datalogi, framför allt 
2D1385/DD2385 Programutvecklingsteknik 
2D1334/DD1334 Databasteknik. Fler fortsättningskurser finns. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1; 6 hp) i åk 1. 
En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp) i åk 1. 
Projekt (PRO1; 3 hp) i åk 2. 

Follow up 
Second courses in computer science, 
especially 2D1385/DD1385 Program 
Development Techniques, 
2D1334/DD1334 Database Technology. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart.  Requirements 
 Laboratory assignments (LAB1; 6 

university credits) during 1st year. 
Written examination (TEN1; 3 
university credits) during 1st year. 
Project (PRO1; 3 university credits) 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Karl Meinke. 
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during 2nd year. 

Required Reading 
To be announced at course start.  

Other 
Usual examiner is Karl Meinke. 
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  Complementary Course in 
Mathematics for Computer 
Scientists DA2110  Kompletterande matematik för dataloger 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Johan Karlander, johank@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 4475 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Lab    6 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPVUM1 Lektioner    34 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DA2110 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1110. 

Replaces 2D1110. 

Kortbeskrivning Abstract 
Basic course in calculus, linear algebra 
and probability for students participating 
in the Masters programme in Computer 
Science. 

Grundläggande kurs i matematik för studenter som går magisterutbildningen i 
datalogi eller som antagits till högre årskurs på civilingenjörsprogrammet i 
datateknik och som har läst 15 poäng (22,5 hp) matematik. 
 Aim 

To give the students the knowledge and 
proficiency in calculus, linear algebra 
and basic probability that is required in 
Computer Science. 

Mål 
Att ge studenterna kunskaper i linjär algebra, differential- och integralkalkyl 
och sannolikhetslära 
så att  Syllabus 
studenterna kan fortsätta studera datalogi. Proofs by Induction. 
 Linear algebra. Basic calculus with 

matrices and linear transformations. 
Kursinnehåll Differential- and integral calculus. 

Limits and continuity. Partial 
derivatives.  

Innehållet anpassas individuellt efter studenternas förkunskaper. De områden 
som tas upp är: Series and Taylors formula. Extremal 

problems with constraints. Induktionsbevis. 
Linjär algebra. Matrisräkning och linjära avbildningar. Basic probability theory. Distribution 

functions. Independent and independent 
variables. Expectation, variance and 
standard deviation. 

Differential- och integralkalkyl. Gränsvärden och kontinuitet. Derivator och  
partiella derivator. Integraler. Serier och Taylors formel. Extremproblem med 
bivillkor. 

Prerequisites Grundläggande sannolikhetslära. Fördelningsfunktioner. Beroende och 
oberoende variabler. At least 15 points (22,5 ECTS credits) 

mathematics. 
Väntevärde. Varians och standardavvikelse. 

Follow up  
Courses in computer science. 

Förkunskaper Requirements 
Minst 15 poäng (22,5 hp) matematik på högskolenivå. Examination (TEN1; 6 university 

credits) and laboratory work (LAB1; 1,5 
university credits) Påbyggnad 

Datalogikurser. 
Required Reading 
To be decided at course start. Kursfordringar 

Tentamen (TEN1; 6 hp) och laborationer (LAB1; 1,5 hp). Other 
Usual examiner is Johan Karlander. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Johan Karlander. 
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DA2190  Allmän bildning  General Cultural Knowledge 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Henrik Eriksson, henrik@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8163 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Lab    10 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Seminarier    10 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DA2190  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1190. 

Replaces 2D1190. 

Kortbeskrivning Abstract 
The common ground of knowledge and 
beliefs which is the basis for successful 
communication between people is what 
"allmän bildning" means. The engineer's 
professional proficiency should include 
common knowledge in many areas and 
this course deals with some of them. 

Den gemensamma bas av vetande och tänkesätt som är grunden för 
framgångsrik kommunikation mellan människor kallas allmän bildning. I 
ingenjörens yrkeskunskap bör därför ingå att vara allmänbildad på många 
områden och kursen tar upp några av de viktigaste. 
 

Mål Aim 
Efter kursen ska studenten kunna After the course, the student should be 

able to  
 • känna igen bildningsfragment som det ofta anspelas på i allmänna 

texter, 
• recognise cultural fragments 

that are frequent in educated 
writing, • ge prov på bildningsorientering i kulturella och icketekniska 

områden,  • show general knowledge 
about cultural and 
nontechnical subjects, • använda inslag från allmän bildning i skrift och tal 

 • use elements of cultural 
knowledge in speech and 
writing 

för att 
 

 • kunna delta i samtal och debatt med andra än tekniker, in order to 
• anlägga nya tänkesätt i sitt yrkesliv.  

 • be able to take part in 
dialogue and debate with 
nontechnicians, Kursinnehåll 

Allmän bildning i skrift och tal. Studier av föredrag, debatt och essäer. 
Diskussion om bildningsmarkörernas effekter.  

• employ new ways of thinking 
in professional life. 

 Syllabus 
General knowledge in speaking and 
writing. Studies of talks, debate and 
essays. Discussion about the effects of 
using markers of erudition. 

Kunskapsfragment som är allmän bildning inom områdena litteratur, konst, 
musik, historia, filosofi, religion, politik och vetenskap. 
 
Praktiska skrivövningar för publicering eller för muntlig presentation enligt 
deltagarens eget val. 

 
Factual elements considered to be 
general knowledge in the areas 
literature, art, music, history, 
philosophy, religion, politics and 
science. 

 

Kursfordringar 
Seminariedeltagande (SEM1; 3 hp). 
Skriftligt eller muntligt arbete (ÖVN1; 3 hp). 

 
Writing exercises for publication or oral 
presentation according to choice. 

Övrigt 
Requirements Examinator är Henrik Eriksson. Seminar participation (SEM1; 3 
university credits). 
Written or oral presentation project 
(ÖVN1; 3 university credits). 

Other 
Usual examiner is Henrik Eriksson. 
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DA2205  Vetenskapsteori och forskningsmetodik  Introduction to the Philosophy of 
Science and Research 
Methodology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Lennart Edsberg, edsberg@nada.kth.se  7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Tel. 08-790 8119 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCCM2 Seminarier    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DA2205 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The aim of the course is to provide a 
deeper understanding of the 
methodological and underlying 
philosophical issues that arise in science, 
in particular the computational sciences, 
and inspire to reflection on such issues 
within the student's own area of study. 
The course introduces key concepts in 
the philosophy and methodology of 
science such as knowledge, truth, belief, 
subjectivity, intersubjectivity and 
objectivity,  causality vs. covariation, 
scientific explanation, the nature and 
epistemology of models and simulation, 
the path from science to policy, 
hypothesis testing, verifying and 
falsifying hypotheses, research ethics. 

The aim of the course is to provide a deeper understanding of the 
methodological and underlying philosophical issues that arise in science, in 
particular the computational sciences, and inspire to reflection on such issues 
within the student's own area of study. The course introduces key concepts in 
the philosophy and methodology of science such as knowledge, truth, belief, 
subjectivity, intersubjectivity and objectivity,  causality vs. covariation, 
scientific explanation, the nature and epistemology of models and simulation, 
the path from science to policy, hypothesis testing, verifying and falsifying 
hypotheses, research ethics. 
 
After having taken the course the student should be able to  
 
- present the foundational issues in the methodology and philosophy of 
science, especially as regards the natural, technological and computational 
sciences. 

 
After having taken the course the 
student should be able to  - present the history of computation and computers 
 - do a library search within the subject - present the foundational issues in the 
methodology and philosophy of science, 
especially as regards the natural, 
technological and computational 
sciences. 

- write a technical report within the subject 
 

Kursinnehåll 
Scientific knowledge, hypothesis testing, scientific texts, observations and 
experiment, explanation and laws, models and simulation, paradigms. Short 
history of computation and computers, writing technical reports and thesis 
reports, overview of important journals and textbooks, library search within 
some specific area. 

- present the history of computation and 
computers 
- do a library search within the subject 
- write a technical report within the 
subject 

Syllabus  Scientific knowledge, hypothesis 
testing, scientific texts, observations and 
experiment, explanation and laws, 
models and simulation, paradigms. Short 
history of computation and computers, 
writing technical reports and thesis 
reports, overview of important journals 
and textbooks, library search within 
some specific area. 

Förkunskaper 
Courses in Scientific computing (Numerical Analysis and Computer science. 

Påbyggnad 
1N1108/AK2007 Computer Ethics, 1H1601/AK2001 Mathematics and 
Reality,  
1N1117/AK2014 Decision Theory. 

Prerequisites 
Kursfordringar Courses in Scientific computing 

(Numerical Analysis and Computer 
science. 

Examination: (TEN1; 3 university credits) 
Home assignments: (LAB1; 1,5 university credits, LAB2; 3 university credits) 

Follow up Kurslitteratur 1N1108/AK2007 Computer Ethics, 
1H1601/AK2001 Mathematics and 
Reality,  
1N1117/AK2014 Decision Theory. 

To be announced at the course start. 
 

Requirements 
Examination: (TEN1; 3 university 
credits) 
Home assignments: (LAB1; 1,5 
university credits, LAB2; 3 university 
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credits) 

Required Reading 
To be announced at the course start. 
 

 

462 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DD000N  Förberedande kurs i programmering och 
datalogiskt tänkande 

Preparation Course in 
Programming and Computer 
Science 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Olle Bälter, balter@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08-790 6341 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD000N Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1300.<BR>Kursen ges som distanskurs under sommaren. 

Replaces 2D1300.<BR>The course is given on distance during summer. 

Mål Aim 
After completion of the course you will 
be able to Efter godkänd kurs ska du kunna 

• förklara skillnaderna mellan data, datan och dator  • explain the difference 
between data and computer • använda tangentbordskommandon för att namnge, flytta och kasta 

filer  • use keyboard commands to 
name, move, and delete files. • förklara vad en tilldelning är  • explain what an assignment 
is • identifiera funktionsanrop  

• identifiera olika styrstrukturer (villkorssatser och slingor). • identify function calls 
• identify different control 

structures (conditions and 
repetitions). 

 

Kursinnehåll 
Datorhandhavande: en systematisk genomgång av begreppen filer, kataloger, 
genvägar (länkar), hantering av filer och kataloger. 

Syllabus 
Computer skills: a systematic 
walkthrough of files, catalogues, 
shortcuts (links), file and catalogue 
management.  

Programmering: variabel, datatyp, styrstrukturer, funktioner och listor. 
 
 Programming: variables, data types, 

control structures, functions, and lists. Förkunskaper 
Prerequisites Datorhandhavande (kan använda mus, tangentbord, webbläsare) 
Computer usage (knowledge in usage of 
mouse, keyboard, web browsers) Påbyggnad 

Grundkurser i datalogi, framför allt 2D1212/DN1212 Numeriska metoder och 
grundläggande programmering, 2D1310, 2D1311/DD1311 
Programmeringsteknik, 2D1345/DD1345 Introduktion till datalogi, 
2D1342/DD1342 Programkonstruktion, 2D1343 Datalogi och 
2D2050/DD1050 Programmering, gk. 

Follow up 
Introductory courses in Computer 
Science, such as 
2D1212/DN1212 Numerical Methods 
and Basic Programming, 
2D1310/DD1310, 2D1311/DD1311 
Programming Technique, and 
DD1340 Introduction to Computer 
Science, 2D1342/DD1342, 2D1343 and 
2D2050/DD1050. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1-2; 0,8 hp vardera och LAB3-4; 0,7 hp vardera.). 

Kurslitteratur 
Requirements Meddelas vid kursstart. Programming assignments (LAB1; 0,8 
university credits) 
Programming assignments (LAB2; 0,8 
university credits) 
Programming assignments (LAB3; 0,7 
university credits) 
Programming assignments (LAB4; 0.7 
university credits) 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Olle Bälter. 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Olle Bälter. 
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DD100N  Programmeringsteknik, webbkurs  Programming Techniques, Web 
Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Stefan Nilsson, snilsson@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7327 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD100N Kurssida/Course Page 

Öppen för alla utom D och IT 

Kursen ges för första gången 07/08. 

The course is given for the first time 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in programming 
techniques. En kurs i grundläggande programmeringsteknik. 

 
Aim 

Mål The goal of the course is to give the 
students Övergripande mål: kunna lösa problem genom att konstruera program på upp 

till femhundra rader i ett modernt programspråk. • computer practice, ability to 
write well structured 
programs, and knowledge of 
fundamental computer 
concepts, 

 
Mål: Efter godkänd kurs ska du kunna 

• följa reglerna i programspråkets syntax, 
• practice in solving 

construction problems and in 
working in small groups as 
well as individually 

• tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom 
användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, 
flexibilitet), 

so that they will  • upptäcka och korrigera programmeringsfel, 
• consider computers and 

programming to be natural 
tools in the engineering work 

• modifiera givna program, 
• överföra data mellan fil och program, 
• identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och 

slingor), 
• see the similarities between 

program construction and 
other types of construction 
work, and  • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera 

funktioner för dessa, • be able to do some 
programming. • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt 

välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet, Syllabus 
• utveckla enkla grafiska användargränssnitt, Fundamental computer concepts. 

Programming in a modern programming 
language (Python). Data structures. 
Simple graphics. Problem solving by 
dividing the problem into sub-problems. 
Program structuring. Several small 
programming exercises and one larger, 
individual programming exercise with 
emphasis on structuring and 
specification of the modules being used. 

• granska andras program 
 
för att ha möjlighet att 

• använda programmering för att lösa problem, 
• tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än 

programmering, 
• diskutera programutveckling med experter, 
• bedöma kommersiella program. Prerequisites 

 High school mathematics (scientific 
program). Some computer experience 
(the concepts of operating system and 
file and experience from one computer 
application, e.g. word processing). 

Kursinnehåll 
Grundläggande datatekniska begrepp. 
Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer. 
Användning av enkla grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i 
delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter 
samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på 
strukturering och specifikation av ingående moduler. 

Follow up 
Recommended: 
2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science. But 2D1378/DH1378 Text and 
Image Processing is also possible and 
2D2051/DD1051 Database Technology 
and Data Communication. 

 

Förkunskaper Requirements Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller 
motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt 
erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). 

Programming assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 
Programming assignments (LAB2; 1,5 
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university credits). 
Programming assignments (LAB3; 3 
university credits) 

Påbyggnad 
I första hand 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi men även 
2D1378/DH1378 Text- och bildbehandling och 2D2051/DD1051 
Databasteknik och datorkommunikation. 

Required Reading 
The course literature is available on-line. 
  

Kursfordringar 
Other Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp). 

Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB3; 3 hp). 

Usual examiner is Olle Bälter. 

Kurslitteratur 
All kurslitteratur finns på webben.  
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Olle Bälter. 
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DD101N  Förberedande kurs i programmering och 
datalogiskt tänkande 

Preparation Course in 
Programming and Computer 
Science 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 A Kursnivå/Level 
A-F  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
After completion of the course you will 
be able to Efter godkänd kurs ska du kunna 

 • explain the difference 
between data and computer • förklara skillnaderna mellan data, datan och dator 

• use keyboard commands to 
name, move, and delete files. 

• använda tangentbordskommandon för att namnge, flytta och kasta 
filer 

• explain what an assignment 
is • förklara vad en tilldelning är 

• identifiera funktionsanrop • identify function calls 
• identify different control 

structures (conditions and 
repetitions). 

• identifiera olika styrstrukturer (villkorssatser och slingor). 
 

Kursinnehåll Syllabus 
Datorhandhavande: en systematisk genomgång av begreppen filer, kataloger, 
genvägar (länkar), hantering av filer och kataloger. 

Computer skills: a systematic 
walkthrough of files, catalogues, 
shortcuts (links), file and catalogue 
management.  Programmering: variabel, datatyp, styrstrukturer, funktioner och listor. 

 Programming: variables, data types, 
control structures, functions, and lists. Förkunskaper 
Prerequisites Datorhandhavande (kan använda mus, tangentbord, webbläsare). 
Computer usage (knowledge in usage of 
mouse, keyboard, web browsers) Påbyggnad 

Grundkurser i datalogi, framför allt DN1212 Numeriska metoder och 
grundläggande programmering, DD1310, DD1311 Programmeringsteknik, 
DD1340 Introduktion till datalogi, DD1342 Programkonstruktion, DD1343 
Datalogi och DD1050 Programmering, gk. 

Follow up 
Introductory courses in Computer 
Science, such as DN1212 Numerical 
Methods and Basic Programming, 
DD1310, DD1311 Programming 
Technique, and DD1340 Introduction to 
Computer Science, DD1342, DD1343 
and DD1050. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1-4; 0.5 p vardera). 

Kurslitteratur Requirements 
Meddelas vid kursstart. Programming assignments (LAB1; 0.5 

cr.) 
Programming assignments (LAB2; 0.5 
cr.) 
Programming assignments (LAB3; 0.5 
cr.) 
Programming assignments (LAB4; 0.5 
cr.) 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Olle Bälter. 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Olle Bälter. 
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DD1050  Programmering, grundkurs  Programming, Basic Course 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Vahid Mosavat, vahid@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 6281 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH1 Övningar    16 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    34 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1050  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2050. 

Replaces 2D2050. 

Mål Aim 
This course gives coverage of an 
imperative programming language and 
should create a solid foundation of 
future learning in this field.  

Övergripande mål: självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att 
konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk. 
 
Mål: Efter godkänd kurs ska du kunna After completion of the course the 

student should • följa reglerna i programspråkets syntax,  
• tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom 

användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, 
flexibilitet), 

• be familiar with different 
types of programming 
languages and their 
applications • upptäcka och korrigera programmeringsfel, • have basic knowledge of 
computer programming  • modifiera givna program, 

• överföra data mellan fil och program, • be able to accomplish the 
different phases of program 
development in a structured 
manner 

• identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och 
slingor), 

• dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera 
funktioner för dessa, Syllabus 

• Background, introduction to 
programming languages • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt 

välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet, • Problem analysis. Program 
structure • granska andras program 

• Modular programming, 
debugging, testing  • utveckla enkla grafiska användargränssnitt, 

• utnyttja verktyg för grundläggande multimedieprogrammering • Data types, variables, 
complex datatypes   

• Operators. arithmetic för att ha möjlighet att 
• Sequence, selection, 

repetition • använda programmering för att lösa problem, 
• tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än 

programmering, 
• Functions 
• File handling 

• diskutera programutveckling med experter, Prerequisites 
• bedöma kommersiella program. Knowledge and skills corresponding to 

the requirements for acceptance to the 
engineering education. Elementary 
computer abilities. 

 

Kursinnehåll 
• Bakgrund, introduktion till programspråk Requirements 

Passed laboratory assignments 
(LAB1; 3 university credits), (LAB2; 
1,5 university credits), (LAB3; 3 
university credits), 

• Problemanalys, strukturering 
• Modulär programmering, felsökning, testning  
• Datatyper, variabler, sammansatta datatyper  
• Sekvens, selektion, repetition  Required Reading 
• Operatorer, aritmetik Will be announced at course start. 
• Funktioner Other 
• Filhantering Usual examiner is Olle Bälter. 

 

Förkunskaper 
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Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning. 
Grundläggande datorvana. 

Kursfordringar 
Godkända laborationer 
(LAB1; 3 hp), (LAB2; 1,5 hp), (LAB3; 3 hp), 

Kurslitteratur 
Lärobok: Bestäms inför varje ny start av kurs. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Olle Bälter. 
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DD1051  Databasteknik och datorkommunikation  Database Technology and Data 
Communication 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Inge Frick, inge@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 6956 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH2 Lab    26 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1051 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2051. 

Replaces 2D2051. 

Mål Abstract 
Database Technology and Data 
Communication. Efter fullgjord kurs skall du kunna 

• beskriva hur datorer kommunicerar över nätverk 
Aim • arbeta i en Unix-miljö After completed course, you shall be 
able to • beskriva och skapa enkla XML-filer 

• designa (och skriva SQL-frågor för) enkla databaser • describe how computers 
communicate over a network • beskriva säkerhetsproblem hos datorer och datorprogram samt lite 

om vad man kan göra åt dem • work in a Unix environment 
• describe and create simple 

XML files • använda ett modernt "server pages" språk (PHP) för att skriva enkla 
dynamiska webbsidor samt koppla samman dessa med en databas. • design (and write SQL 

questions for) simple 
databases 

 

Kursinnehåll • describe security problems 
for computers and computer 
programs and a little about 
what can be done about them 

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, övningar och laborationer. Exempel 
på ämnen som behandlas i kursen är: datorer, datorteknik, 
datorkommunikation, nätverk, Internets uppbyggnad, webbprogrammering, 
protokoll, klient-serverteknik, informationssökning, informationshantering, 
kryptering och grundläggande databasmodellering. 

• use a modern server pages 
language (PHP) to write 
simple dynamic  

• webb pages hooked up to a 
database.  

Förkunskaper Syllabus 
Kursen kräver kunskaper motsvarande första året på 
högskoleingenjörsutbildningen i medieteknik. 

The course consists of lectures, practical 
assignments and laboratory sessions. 
The course covers such areas as: 
computers, computer techniques, 
computer communication, networks, 
Internet's structure, web-programming, 
protocols, client-server-techniques, 
information searches, information 
management, encryption and basic data 
base modelling. 

Kursfordringar 
Närvaro vid föreläsningar och övningar, laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp), 
(LAB2; 1,5 hp) och skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes Webbprogrammering med 
PHP av Viktor Jonsson. 

Prerequisites  First year courses of the bachelor’s 
program in media technology or 
equivalent. Övrigt 

Ordinarie examinator är Inge Frick. 
Requirements 
Attendance at lectures and practical 
assignments, laboratory sessions (LAB1; 
3 university credits), 
(LAB2; 1,5 university credits) and 
written examination (TEN1; 3 university 
credits). 

Other 
Usual examiner is Inge Frick. 
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DD1052  Grundläggande internetprogrammering  Basic Internet Programming 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Serafim Dahl, serafim@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 6276 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH3 Lab    24 h          Rekommenderad för/Recommended for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1052 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2052. 

Replaces 2D2052. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course provides knowledge of and  Kursen ska ge kunskap om och färdigheter i grundläggande tekniker för 

utformning av webbaserade tillämpningar, så att studenterna ska kunna 
utforma och konstruera levande webbsidor och klient-servertillämpningar. 

proficiency in basic techniques 
necessary for the development of web-
based applications so that students can 
design and construct animated web 
pages and client-server applications 

 

Mål Aim Undervisningen avser att ge kunskap om och färdigheter i grundläggande 
tekniker för utformning av webbaserade tillämpningar, så att studenterna ska 
kunna utforma och konstruera levande webbsidor och klient-
servertillämpningar. Efter fullgjord kurs skall studenten 

The course objective is to: 
 

• Familiarise students with 
Internet structure and with 
basic protocols  • provide knowledge of and 
proficiency in basic 
techniques for the 
development of web-based 
applications, 

• kunna redogöra för internets uppbyggnad och grundläggande 
protokoll,  

• kunna använda grundläggande tekniker för utformning av 
webbaserade tillämpningar och • provide basic knowledge of 

construction techniques 
related to client-server 
applications 
 

• ha fått grundläggande kunskap om tekniker för konstruktion av 
klientservertillämpningar för att kunna utforma och konstruera 
levande webbsidor och klient-servertillämpningar. 

 so that students can develop and create 
animated web pages and client-server 
applications Kursinnehåll 

Internets uppbyggnad och historik. Internet och dess möjligheter med 
tillämpningar som e-post, nyhetsgrupper, chatt, video, etc. Lagar och etik på 
Internet. Hur Internets och webbens utveckling sker. 

Syllabus 
Internet structure and history. Internet 
and its potential applications such as e-
mail, news groups, chat, video, etc. 
Internet legislation and ethics. Internet 
and web development processes. 

Genomgång av grundläggande WWW-tekniker som HTML, DHTML, XML, 
CSS och Java Script. Standarder och de facto-standarder. Att skriva 
interaktiva grafiska tillämpningar . 
Användning av grundläggande protokoll IP, TCP, UDP och multicast. 
Användning av socketar, strömmar och URL. Klient – serverprogrammering 
med CGI, servlets, JSP och ASP. 
Laborationer som behandlar t ex konstruktion av interaktiva gränssnitt, 
introduktion till URL, socketar, meddelandesystem, DHTML och JavaScript. 
Övningsuppgift där deltagarna väljer ett fördjupningsområde för att i grupper 
konstruera en större tillämpning. 

 
A run-through of basic WWW 
techniques such as HTML, DHTML, 
XML, CSS and JavaScript. Standards 
and de facto standards. Writing of 
interactive graphic applications 
The use of basic protocols such as IP, 
TCP, UDP and multicast. The use of 
sockets, streams and URL. Client-server 
programming. Server programming with 
CGI, servlets, JSP and ASP.  
 Förkunskaper 
Laboratory work dealing with e.g. 
construction of interactive interfaces, 
introduction to URL, sockets, message 
systems, CGI, DHTML and JavaScript. 

Kursen Programmering, grundkurs 2D2050/DD1050, 
Programmeringsgrundkurs 6H2950/HI1900 eller motsvarande. 

Kursfordringar  
Godkända laborationer (LAB1; 4,5 hp) 
Godkända övningar (ÖVN1; 3 hp) 

Exercise where participants, working in 
groups, choose an advanced area and 
develop a larger application 

Kurslitteratur Prerequisites 
Meddelas vid kursstart. Course Programming, Basic Course 
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 2D2050/DD1050 or Programming, 
Basic Course 6H2950/HI1900 or 
equivalent Övrigt 

Ordinarie examinator är Yngve Sundblad. Requirements 
Laboratory work (LAB1; 4,5 university 
credits) 
Exercises (ÖVN1; 3 university credits) 

Required Reading 
Will be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Yngve Sundblad. 
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DD1301  Datorintroduktion  Computer Introduction 
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Caroline Bild, cabi02@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
Fail, pass Föreläsningar    5 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CTFYS1 Lab    10 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1301 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1301. 

Replaces 2D1301. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives an introduction to the 
education computers at CSC and 
frequently occurring tools at the 
programs in Computer Science and 
Engineering, and Engineering Physics. 
The course is intended for new students 
that wishes to get an introduction to the 
new computer environment. 

Kursen ger en introduktion till undervisningsdatorerna på skolan och vanligt 
förekommande verktyg på civilingenjörsprogrammen Datateknik och Teknisk 
fysik. Kursen är ämnad för nya studenter som behöver en introduktion till 
datormiljön. 
 

Mål 
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna Aim 
- logga in på skolans datorer After course fulfillment the student 

should be able to - använda kommandotolken för att hantera filer och program  - använda modulsystemet för program - log in on the computers at the school, 
- använda vanligt förekommande verktyg på skolans datorer; t.ex. res, course 
och SimaManager 

- use the command interpreter to manage 
files and programs, 
- use the module system for programs, - använda hjälpkommandon för lära sig mer om Unix - use common administrative 
applications available on the computers 
at the school, 

- skapa och redigera textfiler med hjälp av Emacs 
- kompilera och köra Javaprogram 
- skapa en hemsida och göra denna tillgänglig på Internet via skolans 
Unixsystem 

- learn more about Unix by using the 
command interpreter for information 
gathering, - använda Matlab för numeriska beräkningar och visualiseringar av 

matematiska problem 
- create and edit text files using Emacs, 
- compile and execute programs, 

- skapa, kompilera, visa och skriva ut LaTeX-dokument. - build a web page and make it 
accessible on the Internet using the Unix 
system at the school,  
- use Matlab for computations and 
visualizations of mathematical 
problems, 

Kursinnehåll 
Operativsystem och speciellt Unix, skolans datorsystem, en dators 
uppbyggnad, editorn Emacs, grundläggande HTML, Matlab, LaTeX. - create, compile, show and print a 

LaTeX document.  
Syllabus Förkunskaper 
Operating systems and especially Unix, 
CSC's computer system, the hardware of 
a computer, the text editor Emacs, basic 
HTML, Matlab, LaTeX. 

Matematikkurs från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp). 

Prerequisites 
Kurslitteratur High school mathematics (scientific 

program) or equivalent. En kursbunt med obligatoriska laborationslydelser och kompendier finns att 
köpa på institutionen vid kursstart. Requirements 
 Laboratory assignments (LAB1; 1,5 

university credits). 
Övrigt 

Required Reading Ordinarie examinator är Stefan Nilsson. A bundle with compendiums produced 
at the department contains the reading 
and instructions for the mandatory 
laboratory experiments. 

Other 
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Usual examiner is Stefan Nilsson. 
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DD1310  Programmeringsteknik  Programming Techniques 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Sten Andersson, stene@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6281 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
COPEN1 Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    24 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1310  Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Vahid Mosavat, vahid@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 6281 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CL1 Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
TMEMM1 Lab    24 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1310 Kurssida/Course Page 

  

Ersätter 2D1310. 

Replaces 2D1310. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in programming 
techniques. En kurs i grundläggande programmeringsteknik. 

 
Aim 

Mål The goal of the course is to give the 
students Övergripande mål: självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att 

konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk. • computer practice, ability to 
write well structured 
programs, and knowledge of 
fundamental computer 
concepts, 

 
Mål: Efter godkänd kurs ska du kunna 

• följa reglerna i programspråkets syntax, 
• practice in solving 

construction problems and in 
working in small groups as 
well as individually 

• tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom 
användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, 
flexibilitet), 

so that they will  • upptäcka och korrigera programmeringsfel, 
• consider computers and 

programming to be natural 
tools in the engineering work 

• modifiera givna program, 
• överföra data mellan fil och program, 
• identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och 

slingor), 
• see the similarities between 

program construction and 
other types of construction 
work, and  • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera 

funktioner för dessa, • be able to do some 
programming. • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt 

välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet, Syllabus 
• utveckla enkla grafiska användargränssnitt, Fundamental computer concepts. 

Programming in a modern programming 
language (Python). Data structures. 
Simple graphics. Problem solving by 
dividing the problem into sub-problems. 
Program structuring. Several small 
programming exercises and one larger, 
individual programming exercise with 
emphasis on structuring and 
specification of the modules being used. 

• granska andras program 
 
för att ha möjlighet att 

• använda programmering för att lösa problem, 
• tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än 

programmering, 
• diskutera programutveckling med experter, 
• bedöma kommersiella program. Prerequisites 

 High school mathematics (scientific 
program). Some computer experience 
(the concepts of operating system and Kursinnehåll 
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Grundläggande datatekniska begrepp. file and experience from one computer 
application, e.g. word processing). A 
basic course in Mathematics e.g. 
SF1612/SF1223 (can be taken 
concurrently). 

Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer. 
Användning av enkla grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i 
delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter 
samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på 
strukturering och specifikation av ingående moduler. 

Follow up 
Recommended: 
2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science. But 2D1378/DH1378 Text and 
Image Processing is also possible and 
2D1051/DD1051 Database Technology 
and Data Communication. 

 

Förkunskaper 
Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller 
motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt 
erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). En grundläggande kurs i 
matematik, till exempel SF1612/SF1623 (kan läsas parallellt) 

Requirements 
Programming assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 
Programming assignments (LAB2; 1,5 
university credits). 
Programming assignments (LAB3; 3 
university credits) 

Påbyggnad 
I första hand 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi men även 
2D1378/DH1378 Text- och bildbehandling och 2D2051/DD1051 
Databasteknik och datorkommunikation. 

Required Reading 
Kursfordringar Michael Dawsson: Python programming 

for the absolute beginner, ISBN: 
1598631128. Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp). 

Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB3; 3 hp). 

Material produced at the department. 

Other 
Kurslitteratur Usual examiner is Olle Bälter. 

Michael Dawsson: Python programming for the absolute beginner, ISBN: 
1598631128. Dessutom används material producerat vid institutionen. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Olle Bälter. 
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DD1311  Programmeringsteknik med PBL  Programming Techniques with 
PBL 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Linda Kann, linda@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6292 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CSAMH1 Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    21 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1311 Kurssida/Course Page 

(tidigare klassning A) 

(prior level A) 

Ersätter 2D1311. 

Replaces 2D1311. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in programming 
techniques teached with problem based 
learning. 

En kurs i grundläggande programmeringsteknik som undervisas med 
problembaserat lärande. 
 

Aim 
Mål The goal of the course is to give the 

students Övergripande mål: självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att 
konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk. • computer practice, ability to 

write well structured 
programs, and knowledge of 
fundamental computer 
concepts, 

 
Mål: Efter godkänd kurs ska du kunna 

• följa reglerna i programspråkets syntax, 
• practice in solving 

construction problems and in 
working in small groups as 
well as individually 

• tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom 
användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, 
flexibilitet), 

so that they will  • upptäcka och korrigera programmeringsfel, • consider computers and 
programming to be natural 
tools in the engineering work 

• modifiera givna program, 
• överföra data mellan fil och program, 

• see the similarities between 
program construction and 
other types of construction 
work, and  

• identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och 
slingor), 

• dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera 
funktioner för dessa, • be able to do some 

programming. • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt 
välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet, Syllabus 

Fundamental computer concepts. • utveckla enkla grafiska användargränssnitt, Programming in a modern programming 
language (Python). Data structures. 
Simple graphics. Problem solving by 
dividing the problem into sub-problems. 
Program structuring. Several small 
programming exercises and one larger, 
individual programming exercise with 
emphasis on structuring and 
specification of the modules being used. 

• granska andras program 
 
för att ha möjlighet att 

• använda programmering för att lösa problem, 
• tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än 

programmering, 
• diskutera programutveckling med experter, 
• bedöma kommersiella program. Prerequisites 

Some computer experience (the 
concepts of operating system and file 
and experience from one computer 
application, e.g. word processing). 
Mathematics and Models besides the 
partly parallel course Mathematical 
Methods I. 

 

Kursinnehåll 
Grundläggande datatekniska begrepp. 
Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer. 
Användning av enkla grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i 
delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter 
samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på 

Follow up 
Recommended: 
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strukturering och specifikation av ingående moduler. 2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science. But 2D1378/DH1378 Text and 
Image Processing is also possible and 
2D1051/DD1051 Database Technology 
and Data Communication. 

 

Förkunskaper 
Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av 
någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Matematik och modeller samt 
Matematiska metoder I (läses delvis parallell)t. 

Requirements 
Programming assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 
Programming assignments (LAB2; 1,5 
university credits). 
Programming assignments (LAB3; 3 
university credits). 

Påbyggnad 
I första hand 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi men även 
2D1378/DH1378 Text- och bildbehandling och 2D2051/DD1051 
Databasteknik och datorkommunikation. Required Reading 

Michael Dawsson: Python programming 
for the absolute beginner, ISBN: 
1598631128. Material produced at the 
department. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB3; 3 hp). Other 

Usual examiner is Olle Bälter. Kurslitteratur 
Michael Dawsson: Python programming for the absolute beginner, ISBN: 
1598631128. Dessutom används material producerat vid institutionen. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Olle Bälter 
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DD1312  Programmeringsteknik och Matlab  Programming Techniques and 
Matlab 

 

8 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 8 Douglas Wikström, dog@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CINEK1 Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    32 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1312  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1312. 

Replaces 2D1312. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in programming 
techniques. En kurs i grundläggande programmeringsteknik. 

 
Aim 

Mål After passed course the students are 
expected to be able to: Övergripande mål: självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att 

konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk, 
samt att kunna konstruera mindre program för beräkningar och visualisering i 
Matlab. 

• follow syntactic rules in 
program language 

• apply rules for better 
programming style (as 
creation of user friendly 
programs, comments, error 
management, structuring, 
flexibility) 

 
Mål: Efter godkänd kurs ska du kunna 

• följa reglerna i programspråkets syntax, 
• tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom 

användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, 
flexibilitet), 

• find and correct program 
errors 

• modify given programs 
• create programs for 

management of files • upptäcka och korrigera programmeringsfel, 
• modifiera givna program, • break down problems into 

smaller manageable 
problems 

• överföra data mellan fil och program, 
• identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och 

slingor), 
• utilize functions and data 

structures in program library 
• dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera 

funktioner för dessa, 
• develop graphical user 

interfaces 
• management of matrix by 

Matlab • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt 
välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet, • define functions in Matlab 

• utveckla enkla grafiska användargränssnitt, • utilize functions in Matlab 
library for calculation and 
visualization 

• granska andras program 
• hantera matriser och använda matrisoperationer i Matlab,  
• använda färdiga funktioner ur Matlabs bibliotek för beräkningar och 

visualisering, 
so that they will: 

• use programming to solve 
problems • skriva egna Matlabfunktioner 

• consider computers and 
programming to be natural 
tools in the engineering work 

• använda den programmeringsmetodik du lärt dig under första delen 
av kursen även i de program du skriver i Matlab 

 • see the similarities between 
program construction and 
other types of construction 
work 

för att ha möjlighet att 
• använda programmering för att lösa problem, 
• tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än 

programmering, 
• discuss concepts in computer 

science with experts 
• utilize Matlab for numerical 

methods and visualization in 
other courses. 

• diskutera programutveckling med experter, 
• bedöma kommersiella program. 
• utnyttja Matlab som hjälpmedel för numeriska beräkningar och 

visualisering i andra kurser. 
Syllabus 
Fundamental computer concepts. 
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 Programming in a modern programming 
language (Python). Data structures. 

Kursinnehåll Simple graphics. Problem solving by 
dividing the problem into sub-problems. Grundläggande datatekniska begrepp. 
Program structuring. Several small 
programming exercises and one larger, 
individual programming exercise with 
emphasis on structuring and 
specification of the modules being used. 

Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer. 
Användning av enkla grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i 
delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter 
samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på 
strukturering och specifikation av ingående moduler. 
Interaktiva beräkningar, programmering och tvådimensionell grafisk 
presentation i Matlab. 

Interactive computing, programming, 
and two dimensional visualization in 
Matlab. 

Prerequisites  High school mathematics (scientific 
program). Some computer experience 
(the concepts of operating system and 
file and experience from one computer 
application, e.g. word processing). 

Förkunskaper 
Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller 
motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt 
erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Follow up 

Recommended: 
2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science. But 2D1378/DH1378 Text and 
Image Processing is also possible and 
2D1051/DD1051 Database Technology 
and Data Communication. 

Påbyggnad 
I första hand 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi men även 
2D1378/DH1378 Text- och bildbehandling och 2D2051/DD1051 
Databasteknik och datorkommunikation. 

Kursfordringar Requirements 
Laborationsuppgifter (LAB1; 2 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB3; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (MAT1; 1,5 hp). 

Programming assignments (LAB1; 2 
university credits). 
Programming assignments (LAB2; 1,5 
university credits). 
Programming assignments (LAB3; 3 
university credits) 
Programming assignments (MAT1; 1,5 
university credits) 

Kurslitteratur 
Michael Dawsson: Python programming for the absolute beginner, ISBN: 
1598631128. Dessutom används material producerat vid institutionen. 

Required Reading  Michael Dawsson: Python programming 
for the absolute beginner, ISBN: 
1598631128. Material produced at the 
department. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Olle Bälter. 

Other 
Usual examiner is Olle Bälter. 
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DD1314  Programmering för interaktiva medier  Programming for Interactive 
Media 

 

8 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 8 Sten Andersson, stene@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6281 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CMETE1 Övningar    18 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    36 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1314  Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in programming 
technique. En kurs i grundläggande programmeringsteknik. 

 
Aim 

Mål The goal of the course is to give the 
students Övergripande mål: självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att 

konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk. • computer practice, ability to 
write well structured 
programs, and knowledge of 
fundamental computer 
concepts, 

 
Mål: Efter godkänd kurs ska du kunna 

• följa reglerna i programspråkets syntax, 
• practice in solving 

construction problems and in 
working in small groups as 
well as individually 

• tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom 
användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, 
flexibilitet), 

so that they will  • upptäcka och korrigera programmeringsfel, 
• consider computers and 

programming to be natural 
tools in the engineering work 

• modifiera givna program, 
• överföra data mellan fil och program, 
• identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och 

slingor), 
• see the similarities between 

program construction and 
other types of construction 
work, and  • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera 

funktioner för dessa, • be able to do some 
programming. • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt 

välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet, Syllabus 
• utveckla enkla grafiska användargränssnitt, Fundamental computer concepts. 

Programming in a modern programming 
language (Python). Data structures. 
Simple graphics. Problem solving by 
dividing the problem into sub-problems. 
Program structuring. Basic XHTML and 
XML. Development of web applications 
with Python’s web modules. Several 
small programming exercises and one 
larger, individual programming exercise 
with emphasis on structuring and 
specification of the modules being used. 

• granska andras program 
 
för att ha möjlighet att 

• använda programmering för att lösa problem, 
• tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än 

programmering, 
• diskutera programutveckling med experter, 
• bedöma kommersiella program. 

 
Prerequisites 

Kursinnehåll High school mathematics (scientific 
program). Some computer experience 
(the concepts of operating system and 
file and experience from one computer 
application, e.g. word processing). 
Mathematics I. 

Grundläggande datatekniska begrepp. 
Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer. 
Användning av enkla grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i 
delproblem. Programstrukturering. Grundläggande XHTML och XML. 
Utveckling av webbtillämpningar med hjälp av Pythons webbmoduler. Flera 
mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell 
programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av 
ingående moduler. 

Follow up 
Recommended: 
2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science. But 2D1378/DH1378 Text and 
Image Processing is also possible.  
Requirements 

Förkunskaper Programming assignments (LAB1; 1,5 
university credits). Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller 
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motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt 
erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling).  Kursen 5B1115 
Matematik I. 

Programming assignments (LAB2; 1,5 
university credits). 
Programming assignments (LAB3; 3 
university credits). 
Programming assignments (LAB4; 2 
university credits). Påbyggnad 

I första hand 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi men även 
2D1378/DH1378 Text- och bildbehandling. Required Reading 

Michael Dawsson: Python programming 
for the absolute beginner, ISBN: 
1598631128. Material produced at the 
department. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB3; 3 hp). 
Webblaborationer (LAB4; 2 hp). 

Other 
Usual examiner is Olle Bälter. 

Kurslitteratur 
Michael Dawsson: Python programming for the absolute beginner, ISBN: 
1598631128. Dessutom används material producerat vid institutionen. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Olle Bälter. 
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DD1320  Tillämpad datalogi  Applied Computer 
Science 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Linda Kann, linda@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6292 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA2, FMI(I2), KSI(I3), MEDIA2, 
MEI(I3), PDI(I2), TL(S3) 

Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Lab    20 h          

KETI(K4), MOLE(K4), TKETM1  Rekommenderad för/Recommended for 
T4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1320 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1320. 

Replaces 2D1320. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in computer science. En grundläggande kurs i datalogi. 

 Aim 
In this course you will broaden your 
knowledge about algorithms, data 
structures and programming. The 
programming language Python is used 
in the course. 

Mål 
I den här kursen bygger du på dina kunskaper om algoritmer, datastrukturer 
och programmering. Programspråk i kursen är Python. 
Efter genomförd kurs ska du kunna följande: After the course you will have learned to 
  

• systematically test programs 
to discover errors, 

• systematiskt testa program för att upptäcka fel, 
• använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla 

programmeringen, 
• use abstraction as a tool to 

simplify programming, 
• välja lämplig algoritm till ett givet problem, • choose a suitable algorithm 

for a given problem, • jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång, 
• compare algorithms with 

respect to time and memory 
usage, 

• beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras 
egenskaper, 

• formulera och implementera rekursiva algoritmer, • describe different algorithms 
for searching and sorting and 
their properties, • skriva en liten BNF-syntax för ett formellt språk och skriva ett 

program som undersöker om ett uttryck följer en BNF-syntax, • devise and implement 
recursive algorithms, • modellera verkliga problem som sökproblem och implementera 

algoritmer för breddenförstsökning, djupetförstsökning och 
bästaförstsökning, 

• write a small BNF syntax for 
a formal language and write 
a program to check if an 
expression conforms to the 
syntax, 

• beskriva grundläggande komprimeringsalgoritmer och i vilka typer 
av komprimering dom används, 

• model real problems as 
search problems and 
implement algorithms for 
breadth first, depth first and 
best first search, 

• konstruera en automat för textsökning och beskriva hur den fungerar, 
• implementera och använda stackar och köer, 
• implementera insättnings-, genomgångs- och sökoperationer i binära 

sökträd och allmänna träd samt använda dessa, 
• describe basic compression 

algorithms and know in 
which types of compression 
they are used, 

• implementera och använda hashtabeller och hashfunktioner, 
• använda prioritetsköer, 
• identifiera problem där datastrukturerna ovan är användbara och 

konstruera enkla algoritmer med dessa, • construct an automaton for 
text search and describe how 
it works,   

för att du ska: • implement and use stacks 
and queues,  

• bli bra på att lösa problem med programmering, • implement insertion, 
traversal and search 
operations in binary search 
trees and general trees, and 

• kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt och 
• få tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa fortsättningskurser i 
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datalogi. use these, 
• implement and use hash 

tables and hash functions, 
 

• use priority queues, Kursinnehåll 
• identify problems where the 

above mentioned data 
structures are of use and 
construct simple algorithms 
with these, 

Algoritmer och datastrukturer: En systematisk genomgång av begreppen 
abstrakta datatyper, stackar, köer, listor, träd, sökning, sortering och rekursion 
utgående från de kunskaper studenterna förvärvat i kursen i 
Programmeringsteknik.  Hashning. Prioritetsköer. Sökträd. Problemträd. 
Textsökning. Enkel syntaxanalys. Algoritmanalys.  

so that you will: Programmering: Programkvalitet. Modularisering. Provning. Dokumentation. 
Särfall. Systemanrop. Biblioteksrutiner. 

 
• become proficient in solving 

problems with programming,  
• be able to use computer 

science methods in projects 
in different applications and  

Förkunskaper 
Motsvarande kursen DD1310/DD1311 Programmeringsteknik. 

• acquire sufficient grounding 
to be able to enroll in follow-
up courses in computer 
science. 

Påbyggnad 
Fortsättningskurser är bland annat 2D1385/DD2385 
Programutvecklingsteknik, 2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och 
komplexitet, 2D1378/DH1378 Text- och bildbehandling, 2D1418/DH2418 
Språkteknologi, 2D1334/DD1334 Databasteknik, 2D1377/DD2377 
Maskinnära programmering och datorarkitektur, 2D1392/DD2392 Internets 
protokoll och principer, 2D1431/DD2431 Maskininlärning, 2D1323/DH2323 
Datorgrafik med interaktion, 2D1640/DH2640 Grafik- och 
interaktionsprogrammering. 

Syllabus 
Algorithms and data structures: A 
systematic study of the concepts abstract 
data types, stacks, queues, lists, trees, 
searching, sorting, and recursion using 
the knowledge the students have from 
the course Programming Technique. 
Hashing. Priority queues.  Search trees. 
Problem trees. Text search. Simple 
syntax analysis. Algorithm analysis. 

Kursfordringar 
En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 

Programming: Program quality. 
Modularization. Testing. 
Documentation. Exceptions. System 
calls.  Library functions. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart. Läsåret 06/07 användes “Problem Solving with 
Algorithms and Data Structures Using Python” av Bradley N. Miller & David 
L. Ranum. 

Prerequisites 
DD1310/DD1311 Programming 
Technique or the equivalent. 

 
Follow up 
Second courses in computer science, 
particularly 2D1385/DD2385 Program 
Development Technique, 
2D1334/DD1334 Database Technology. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Viggo Kann. 

Requirements 
A written examination (TEN1; 3 
university credits). 
Programming assignments (LAB1; 3 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. In 
06/07 “Problem Solving with 
Algorithms and Data Structures Using 
Python” by Bradley N. Miller & David 
L. Ranum was used. 

Other 
Usual examiner is Viggo Kann. 
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DD1321  Tillämpad programmering och datalogi  Applied Programming and 
Computer Science 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Alexander Baltatzis, alba@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 6341 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3 
 Föreläsningar    38 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MTK(M3, P3, T3), SYS(M4, T4) Övningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
T3 Lab    32 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1321 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1321. 

Replaces 2D1321. 

Kortbeskrivning Abstract 
This is a course in applied programming 
and computer science. En grundläggande kurs i datalogi och programmeringspraktik. 

 
Aim 

Mål During this course we will teach you to: 
Efter genomförd kurs ska du kunna följande:    

• write structured programs 
either in Python or in C,  • skriva strukturerade program på några sidor i språken Python och C,  

• systematiskt felsöka program, • systematically debug 
programs, • skriva automatiserade testprogram,  

• write automated test 
programs, 

• använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla 
programmeringen,  • use abstraction as a tool to 

simplify programming,  • använda dig av prototypprogrammering i Python,  
• känna till internationella programmeringsstandarder,  • write prototypes using 

Python, • skriva fristående komponenter, 
• know about international 

programming standards,  • välja lämplig algoritm till ett givet problem,  
• jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång,  • component programming, 

• select an appropriate 
algorithm for certain 
problems,  

• beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras 
egenskaper,  

• formulera och implementera rekursiva algoritmer,  • compare algorithms 
considering memory use or 
complexity,  

• modellera verkliga problem som sökproblem och implementera 
algoritmer för breddenförstsökning, djupetförstsökning och 
bästaförstsökning,  • describe the qualities and 

characteristics of different 
algorithm such as seek and 
sort,  

• beskriva grundläggande komprimeringsalgoritmer och i vilka typer 
av komprimering de används,  

• propose and implement 
recursive algorithm, 

• implementera och använda stackar och köer,  
• implementera insättnings-, genomgångs- och sökoperationer i binära 

sökträd och allmänna träd samt använda dessa,  
• model real problems such as 

seek problems and 
implement algorithm for 
depth/width/best-first seek, 

• implementera och använda hashtabeller och hashfunktioner,  
• använda prioritetsköer,  • describe elementary 

compression algorithm,  • identifiera problem där datastrukturerna ovan är användbara och 
konstruera enkla  algoritmer med dessa,  • implement and use stacks 

and queues, för att du ska: 
• implement and use binary 

trees of different kinds,  • bli bra på att lösa problem med programmering,  
• kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt,   • implement and use hash 

tables and hash functions • kunna testa datorsystem, 
• use priority queues, • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa 

internationella/nationella fortsättningskurser i datalogi. • identify problems where the 
above mentioned data 
structures are useable,   

so that you will be able to:  
Kursinnehåll  
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Programmering i Python. Programkvalitet. Provning och felsökning. Särfall. 
Systemanrop. Biblioteksrutiner. 
Abstrakta datatyper, stack, kö, träd. Sökning, sortering, rekursion. Hashning, 
sökträd, problemträd. 
C-program, typer, kompilering och make-filer. 

• feel confident to solve 
programming  problems, 

• use computer science 
methods in real world 
projects,   

• test computer systems, 
 • continue study more 

advanced courses in 
computer science 
(internationally or 
nationally). 

Förkunskaper 
2D1212/DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering. 

Påbyggnad Prerequisites 
Fortsättningskurser är bland annat 2D1385/DD2385 
Programutvecklingsteknik, 2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och 
komplexitet, 2D1378/DH1378 Text- och bildbehandling, 2D1418/DH2418 
Språkteknologi, 2D1334/DD1334 Databasteknik, 2D1377/DD2377 
Maskinnära programmering och datorarkitektur, 2D1392/DD2392 Internets 
protokoll och principer, 2D1431/DD2431 Maskininlärning, 2D1323/DH2323 
Datorgrafik med interaktion, 2D1640/DH2640 Grafik- och 
interaktionsprogrammering. 

2D1212/DN1212 Numerical Methods 
and Fundamentals of Programming. 

Follow up 
Second courses in computer science, 
particularly 2D1385/DD2385 Program 
Development Technique, 
2D1334/DD1334 Database Technology. 

Requirements 
Laboratory work (LAB1; 3 university 
credits) (LAB2; 3 university credits) 
Written exam (TEN1; 3 university 
credits) 

Kursfordringar 
Laborationer (LAB1; 3 hp) (LAB2; 3 hp) 
Tentamen (TEN1; 3 hp) 
Slutbetyget i kursen ges av betyg på tentamen samt prestation på labbar. Required Reading 

Will be announced at course start. 
Kurslitteratur Other 
Meddelas vid kursstart. Usual examinator is Viggo Kann. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Viggo Kann. 
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DD1322  Tillämpad programmering och datalogi, del 1  Applied Programming and 
Computer Science, Part 1 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Alexander Baltatzis, alba@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 6341 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BD3, M3, P3, T3 Övningar    14 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Lab    14 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1322  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1322. 

Replaces 2D1322. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course in applied programming and 
computer science. The course contains 
the first four credits of 2D1321/ 
DD1321 and is intended for those who 
do not have place for the entire 2D1321/ 
DD1321. It is possible to complement 
the rest of 2D1321/DD1321 with the 
two credits course 2D1324/DD1324. 

En grundläggande kurs i datalogi och programmeringspraktik. Kursen består 
av de fyra första poängen i 2D1321/DD1321 och avsedd för den som inte har 
plats med hela 2D1321/DD1321. Det går att komplettera med resten av 
2D1321/DD1321 genom tvåpoängskursen 2D1324/DD1324. 
 

Mål 
Efter genomförd kurs ska du kunna följande: Aim 
 During this course we will teach you to: 

• write structured programs in 
Python • skriva strukturerade program på några sidor i språket Python, 

• använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla 
programmeringen, 

• use abstraction as a tool to 
simplify programming 

• write prototypes using 
Python 

• använda dig av prototypprogrammering i Python, 
• välja lämplig algoritm till ett givet problem, • select an appropriate 

algorithm for certain 
problems 

• jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång, 
• beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras   

egenskaper, • compare algorithms 
considering memory use or 
complexity • formulera och implementera rekursiva algoritmer, 

• modellera verkliga problem som sökproblem och implementera 
algoritmer 

• describe the qualities and 
characteristics of different 
algorithm such as seek and 
sort • för breddenförstsökning, djupetförstsökning och bästaförstsökning, 

• beskriva grundläggande komprimeringsalgoritmer och i vilka typer 
av komprimering de används, 

• propose and implement 
recursive algorithm 

• model real problems such as 
seek problems and 
implement algorithm for 
depth/width/best-first seek 

• implementera och använda stackar och köer, 
• implementera insättnings-, genomgångs- och sökoperationer i binära 

sökträd och allmänna träd samt använda dessa, 
• använda prioritetsköer, • describe elementary 

compression algorithm  • identifiera problem där datastrukturerna ovan är användbara  
• implement and use stacks 

and queues  för att du ska: 
 • implement and use binary 

trees of different kinds • bli bra på att lösa problem med programmering, 
• use priority queues • kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt. 
• identify problems where the 

above mentioned data 
structures are useable 

 

Kursinnehåll  
Programmering i Python. Programkvalitet. Provning och felsökning. Särfall. 
Biblioteksrutiner. Abstrakta datatyper, stack, kö, träd. Sökning, sortering, 
rekursion. Sökträd, problemträd. 

so that you will be able to: 
 

• feel confident to solve 
programming problems  

• use computer science 
methods in real world 
projects. 

Förkunskaper 
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2D1212/DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering. Prerequisites 
2D1212/DN1212 Numerical Methods 
and Fundamentals of Programming. Påbyggnad 

2D1324/DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2. 
Follow up 

Kursfordringar 2D1324/DD1324 Applied Programming 
and Computer Science, part 2. Laborationer (LAB1; 3 hp) 

Tentamen (TEN1; 3 hp) 
Slutbetyget i kursen ges av betyg på tentamen samt prestation på labbar. 

Requirements 
Laboratory work (LAB1; 3 university 
credits) 
Examination (TEN1; 3 university 
credits) 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Viggo Kann. 

Other 
Usual examiner is Viggo Kann. 
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DD1324  Tillämpad programmering och datalogi, del 2  Applied Programming and 
Computer Science, Part 2 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Alexander Baltatzis, alba@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 6341 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    12 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEI(I3) Övningar    6 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BD3, M3, P3, T3 Lab    18 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1324 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1324. 

Replaces 2D1324. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course in applied programming and 
computer science.  The course contains 
the last two credits in 2D1321/ DD1321 
and is intended for those who have 
completed 2D1322/ DD1322 and want 
to complement with the rest of 2D1321/ 
DD1321. 

En grundläggande kurs i datalogi och programmeringspraktik. Kursen består 
av de två sista poängen i 2D1321/ DD1321 och är avsedd för den som gått 
2D1322/ DD1322 och vill komplettera med resten av 2D1321/ DD1321. 
 

Mål 
Efter genomförd kurs ska du kunna följande: Aim 
 During this course we will teach you to: 

• write structured programs in 
C 

• skriva strukturerade program på några sidor i språket C, 
• implementera och använda hashtabeller och hashfunktioner, • implement and use hash 

tables and hash functions  • känna till internationella programmeringsstandarder, 
• systematiskt felsöka program, • know about international  

programming standards • skriva automatiserade testprogram, 
• systematically debug 

programs • skriva fristående komponenter 
 • write automated test 

programs för att du ska: 
• component programming  

 • kunna testa datorsystem, so that you will be able to: 
• ha tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa 

internationella/nationella fortsättningskurser i datalogi. 
 

• test computer systems 
• continue study more 

advanced courses in 
computer science 
(internationally or 
nationally). 

 

Kursinnehåll 
Programmering i C, typer, kompilering och make-filer. Programkvalitet. 
Provning och felsökning. Systemanrop. Biblioteksrutiner. Hashning. 

Prerequisites  
2D1322/DD1322 Applied Programming 
and Computer Science, part 1. Förkunskaper 

2D1322/DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1. Follow up 
Second courses in computer science, 
particularly 2D1385/DD2385 Program 
Development Technique, 
2D1334/DD1334 Database Technology. 

Påbyggnad 
Fortsättningskurser är bland annat 2D1385/DD2385 
Programutvecklingsteknik, 2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och 
komplexitet, 2D1378/DH1378 Text- och bildbehandling, 2D1418/DH2418 
Språkteknologi, 2D1334/DD1334 Databasteknik, 2D1377/DD2377 
Maskinnära programmering och datorarkitektur, 2D1392/DD2392 Internets 
protokoll och principer, 2D1431/DD2431 Maskininlärning, 2D1323/DH2323 
Datorgrafik med interaktion, 2D1640/DH2640 Grafik- och 
interaktionsprogrammering. 

Requirements 
Laboratory work (LAB2; 3 university 
credits). 

Other 
Usual examiner is Viggo Kann. 

Kursfordringar 
Laborationer (LAB2; 3 hp). 
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Övrigt 
Ordinarie examinator är Viggo Kann. 
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DD1334  Databasteknik  Database Technology 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Kjell Lindqvist, kjellq@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6276 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA3, MEDIA2, PDI(I2), TL(S3) Övningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
DM(F4), E3, M4, OS(F4), T4 Lab    12 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1334 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1334. 

Replaces 2D1334. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in computer science 
that covers the fundamentals of database 
technology. 

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar grunderna inom 
databastekniken. 
 

Aim 
Mål The students will, upon completion of 

the course, be able to model and 
implement a database. Further on they 
will have written a simple application 
program operating a database.  

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna modellera och implementera 
en egen databas. Vidare skall man ha skrivit ett enkelt applikationsprogram 
mot en databas. 
Detta innebär att studenterna skall kunna: This implies that the students should: 

• understand the functions and 
architecture of a database 
system, 

• förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad 
• diskutera för och nackdelar med olika databasmodeller. 
• modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner 

samt kunna diskutera för och nackdelar med olika datamodeller som 
beskriver samma verklighet 

• be able to discuss advantages 
and disadvantages with 
different database models, 

• be able to model and 
structure data according to 
actual constraints and be able 
to discuss advantages and 
disadvantages with different 
implementations of a 
database and its constraints,  

• diskutera för och nackdelar med olika implementationer av en 
databas och de restriktioner som gäller   för databasen. 

• välja indexstruktur samt avgöra i vilka situationer olika 
indexstrukturer är användbara. 

• använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den 
matematiska bakgrunden för frågespråk. • understand how to choose 

index structures and decide 
which index structures are 
usable in different situations, 

• motivera hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen. 
• förklara mekanismerna för frågeoptimering. 
• förklara principerna för hantering av parallellitetsproblem och 

återhämtning. 
• be able to use a query 

language to formulate 
queries and also to describe 
the mathematical foundations 
for data manipulation 
languages, 

• förklara lösningar på säkerhetsproblem. 
• skriva inbäddade SQL-satser i ett tredjegenerationens 

programmeringsspråk. 
• understand and be able to 

explain the implications of 
different constraints on the 
database, 

 

Kursinnehåll 
Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt ”Entity-
Relationsship”-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god 
databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. 
Lagrings- och åtkomstmetoder. Transaktionshantering. Säkerhets- och 
integritetskontroll. Fjärde generationens utvecklingsverktyg för 
databassystemdesign. Översikt över olika modeller för datarepresentation. 
Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system. 

• fully understand the 
mechanisms for optimization 
of queries, 

• fully understand the 
principles of concurrency 
and recovery handling, 

• fully understand the solutions 
to security problems, 

 • be able to write embedded 
SQL in a 3rd generations 
programming language. Förkunskaper 

Motsvarande en av kurserna 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 
2D1343/DD1343 Datalogi, 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi. 

Syllabus 
Definition of the relation model. 
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Information structuring according to the 
“Entity Relationship”-model. Påbyggnad 

2D1469/DD2469 Databasteori, 2D1471/DD2471 Moderna databassystem och 
databastillämpningar, 2D1472/DD2472 Databassystemutveckling för moderna 
tillämpningar, 2D1483/DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med 
Enterprise Java. 

Functional dependencies and what they 
mean for good database design. 
Normalization. Query languages and the 
mathematics behind them. Methods for 
storage and retrieval. Transaction 
handling. Assertion of security and 
integrity. Fourth generation 
development tools for design of 
database systems. Overview of different 
models for data representation. 
Laboratory assignments using 
experimental and commercial systems. 

Kursfordringar 
Deltagarna i kursen förväntas medverka aktivt i kursens olika moment, i 
synnerhet vid övningar och laborationer. Dessutom betonas: 
träning i att självständigt inhämta nödvändig kunskap 
träning i muntlig och skriftlig redovisning. 
Examinationen sker genom tentamen (TEN1; 3 hp). Dessutom ingår 
obligatoriska datorlaborationer, seminarieuppgifter och övningsuppgifter 
(LAB1; 3 hp). 

Prerequisites 
One of the courses 2D1320/DD1320 
Applied Computer Science, 
2D1343/DD1343 Computer Science, 
2D1344/DD1344 Fundamentals of 
Computer Science or the equivalent. 

Kurslitteratur 
Silberschatz, Korth, Sudarshan: Database Systems Concepts. 
 Follow up 

2D1469/DD2469 Database Theory, 
2D1471/DD2471 Modern Database 
Systems and Their Application, 
2D1472/DD2472 Data Base Systems for 
Modern Applications, 2D1483/DD2483 
Development of Web Applications with 
Enterprise Java. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 

Requirements 
The students participating in the course 
are expected to take part in all activities 
on the course with a particular emphasis 
on the exercises and laboratories.  
In addition the course focuses on 
training: 
acquiring knowledge. 
training oral and written presentation.  
Examination by one examination 
(TEN1; 3 university credits), laboratory 
assignments (LAB1; 3 university 
credits), seminar and training tasks. 

Required Reading 
Silberschatz, Korth, Sudarshan: 
Database Systems Concepts. 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD1335  Grundläggande internetprogrammering  Basic Internet Programming 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Serafim Dahl, serafim@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 6276 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English Lab    24 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1335  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1335. 

Replaces 2D1335. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course provides knowledge of and  Kursen ska ge kunskap om och färdigheter i grundläggande tekniker för 

utformning av webbaserade tillämpningar, så att studenterna ska kunna 
utforma och konstruera levande webbsidor och klient-servertillämpningar. 

proficiency in basic techniques 
necessary for the development of web-
based applications so that students can 
design and construct animated web 
pages and client-server applications 

 

Mål Aim Undervisningen avser att ge kunskap om och färdigheter i grundläggande 
tekniker för utformning av webbaserade tillämpningar, så att studenterna ska 
kunna utforma och konstruera levande webbsidor och klient-
servertillämpningar. Efter fullgjord kurs skall studenten 

The course objective is to: 
 

• Familiarise students with 
Internet structure and with 
basic protocols  • provide knowledge of and 
proficiency in basic 
techniques for the 
development of web-based 
applications, 

• kunna redogöra för internets uppbyggnad och grundläggande 
protokoll,  

• kunna använda grundläggande tekniker för utformning av 
webbaserade tillämpningar och • provide basic knowledge of 

construction techniques 
related to client-server 
applications 
 

• ha fått grundläggande kunskap om tekniker för konstruktion av 
klientservertillämpningar för att kunna utforma och konstruera 
levande webbsidor och klient-servertillämpningar. 

 so that students can develop and create 
animated web pages and client-server 
applications Kursinnehåll 

Internets uppbyggnad och historik. Internet och dess möjligheter med 
tillämpningar som e-post, nyhetsgrupper, chatt, video, etc. Lagar och etik på 
Internet. Hur Internets och webbens utveckling sker. 

Syllabus 
Internet structure and history. Internet 
and its potential applications such as e-
mail, news groups, chat, video, etc. 
Internet legislation and ethics. Internet 
and web development processes. 

Genomgång av grundläggande WWW-tekniker som HTML, DHTML, XML, 
CSS och Java Script. Standarder och de facto-standarder. Att skriva 
interaktiva grafiska tillämpningar . 
Användning av grundläggande protokoll IP, TCP, UDP och multicast. 
Användning av socketar, strömmar och URL. Klient – serverprogrammering 
med CGI. 
Laborationer som behandlar t ex konstruktion av interaktiva gränssnitt, 
introduktion till URL, socketar, meddelandesystem, DHTML och JavaScript. 
Övningsuppgift där deltagarna väljer ett fördjupningsområde för att i grupper 
konstruera en större tillämpning. 

 
A run-through of basic WWW 
techniques such as HTML, DHTML, 
XML, CSS and JavaScript. Standards 
and de facto standards. Writing of 
interactive graphic applications 
The use of basic protocols such as IP, 
TCP, UDP and multicast. The use of 
sockets, streams and URL. Client-server 
programming including Corba and RMI. 
Server programming with CGI.  
 Förkunskaper 
Laboratory work dealing with e.g. 
construction of interactive interfaces, 
introduction to URL, sockets, message 
systems, CGI, DHTML and JavaScript. 

En kurs i grundläggande programmeringsteknik, exempelvis 
Programmeringsteknik 2D1310/DD1310 eller 2D1311/DD1311. 

Kursfordringar  
Godkända laborationer (LAB1; 4,5 hp) 
Godkända övningar (ÖVN; 3 hp) 

Exercise where participants, working in 
groups, choose a moore advanced area 
and develop a larger application 

Kurslitteratur 
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Meddelas vid kursstart. Prerequisites 
 One basic course in programming e.g. 

Programming Technique, 
2D1310/DD1310 or Program 
Construction 2D1311/DD1311. 

Övrigt 
Kursen samläses med 2D2052/DD1052, Grundläggande 
internetprogrammering. 
Ordinarie examinator är Yngve Sundblad. 

Requirements 
Laboratory work (LAB1; 4,5 university 
credits) 
Exercises (ÖVN; 3 university credits) 

Required Reading 
Will be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Yngve Sundblad. 
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DD1340  Introduktion till datalogi  Introduction to Computer Science 
 

18 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 18 Stefan Nilsson, snilsson@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7327 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CDATE1 Föreläsningar    61 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Övningar    53 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1340 Lab    58 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätter 2D1345. 

Replaces 2D1345. 

Kortbeskrivning Abstract 
Basic course in computer science which 
starts with an introduction to how to use 
computers. 

En grundläggande kurs i datalogi som inleds med en introduktion till 
datoranvändning. 
 

Aim 
Mål After finishing the course the 

participants should be able to Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna   • use common computing tools 
and, in particular, the 
computer environment at D, 

• använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt 
datormiljöerna på D, 

• design and implement simple 
programs, • designa och implementera enkla program, 

• lösa problem med hjälp av programmering, • use programming to solve 
problems, • analysera, välja, använda och implementera grundläggande 

algoritmer och datastrukturer, • analyze, choose, select and 
implement basic algorithms 
and data structures, • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till 

programmerarens olika roller och uppgifter, • take part in professional 
program development and 
know about the programmers 
roles and tasks, 

• analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser 
av datatekniska tillämpningar 

 • analyze and evaluate social 
and ethical consequences of 
computer applications 

i syfte att 
 

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet, 
in order to 

• hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,  
• gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys. • efficiently use computers in 

their continuing education 
and working life, 

 

Kursinnehåll • find and use the correct 
techniques for a given 
problem, 

Operativsystem och speciellt Unix, skolans datorsystem, en dators 
uppbyggnad, editorn Emacs, grundläggande HTML, Matlab, LaTeX. • take continuation courses in 

computer science and 
numerical analysis. 

 
Programmering: Teori och praktisk övning rörande alla aspekter av 
grundläggande programmering och programutveckling. Programspråket Java 
används. 

Syllabus 
Operating systems and especially Unix, 
CSC's computer system, the hardware of 
a computer, the text editor Emacs, basic 
HTML, Matlab, LaTeX. 

 
Grundläggande datastrukturer: Listor, stackar, köer, prioritetsköer, mängder, 
hashtabeller och träd.  
 Programming: Theory and practise in all 

aspects of elementary programming and 
program development. Java will be the 
language of instruction. 

Grundläggande algoritmer: Sökning, sortering, trädalgoritmer samt ytterligare 
några typer av algoritmer. Något om algoritmanalys. 
  
Grundläggande etik: Etiska grundbegrepp, dataetik. Elementary Data Structures: Lists, 

stacks, queues, heaps, sets, hash tables 
and trees. 
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Förkunskaper Elementary Algorithms: Including but 

not limited to searching, sorting, graph 
and tree algorithms. Introduction to 
algorithm analysis. 

Matematikkurs från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. 
Kursen SF1604 Linjär algebra (kan läsas parallellt). 

 Påbyggnad 
Elementary ethics: Fundamental 
concepts, computer ethics. Alla fortsättningskurser i datalogi. 

Kursfordringar Prerequisites 
Hemuppgifter (HEM1; 6 hp) (HEM2; 6 hp) 
Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp). 
Projektuppgift (PRO1; 3 hp). 
Etik (ETI1; 1,5 hp). 

High school mathematics (scientific 
program). SF1604 Linear Algebra (can 
be taken concurrently). 

Follow up 
All second courses in computer science. 

Kurslitteratur 
Requirements Meddelas vid kursstart.  Home work (HEM1; 6 university 
credits) (HEM2; 6 university credits) 
Laboratory assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 
Project (PRO1; 3 university credits.). 
Ethics (ETI1; 1,5 university credits). 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Nilsson 

Required Reading 
To be announced at course start.  

Other 
Usual examiner is Stefan Nilsson. 
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DD1342  Programkonstruktion  Program Construction 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Ann Bengtsson, ann@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 6209 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CTFYS1 Övningar    22 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    26 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1342  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1342. 

Replaces 2D1342. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in program construction. En grundläggande kurs i programmering som behandlar imperativ och 

objektorienterad programmering. Programspråket är Java. Aim 
The goals of the course are to give the 
students 

 

Mål • proficiency in programming, 
especially the programming 
techniques needed to treat 
physical and mathematical 
models 

Efter genomförd kurs ska den som är godkänd kunna följande 
 

• Skriva små program enligt den imperativa paradigmen 
• an introduction to and 

understanding of 
programming techniques as 
well as practical training in 
programming, 

• Använda styrstrukturer och funktioner effektivt 
• Konstruera enkla grafiska användargränssnitt 
• Förklara begreppet abstrakt datatyp och ge exempel på dess 

användbarhet. 
• knowledge of construction of 

large programs, 
• Använda givna abstrakta datatyper vid lösningen av en 

programmeringsuppgift. so that they will be able to 
• Redogöra för MVC-modellen för programstrukturering samt hur den 

kan utvidgas för att beskriva ett program för en simulering av ett 
enkelt fysikaliskt fenomen. 

• effectively use computers in 
their studies and working 
life, 

• take other courses in 
computer science and 
numerical analysis. 

• Tillämpa en utvidgad MVC-modell för att programmera ett givet 
simuleringsproblem, animeringsproblem eller liknande. 

• Redogöra för grundläggande begrepp inom objektorienterad 
programmering som klass, objekt, gränssnitt, referens och arv. 

Syllabus 
The basics of a modern programming 
language. The programming language 
used is Java. 

• För en given uppgift, tillämpa den objektorienterade paradigmen 
genom att skriva ett program som är uppdelat i lämpliga, lagom stora 
delar med väl avgränsade ansvarsområden och där objekt används 
dels som data och dels som moduler. 

Computer science concepts. 
Modularization and program structuring. 
Applications in modelling and 
simulation. • Läsa dokumentation av programdelar och använda dessa 

programdelar i sina egna program.  Prerequisites 
• Diskutera programmeringsarbete med hjälp av datalogiska och 

programmeringstekniska termer. 
High school mathematics (scientific 
program). Some computer experience 
(the concepts of operating system and 
file and experience from one computer 
application, e.g. word processing). 
DD1301 Computer Introduction I 
recommended 5B1109/SF1604 Linear 
Algebra. 

 
* Betyg tre eller fyra ges beroende på hur väl målen ovan uppfyllts. 
 
* För betyg fem:  
 

Follow up • Välja ett eget problem som formuleras och modelleras och därefter 
struktureras och implementeras enligt de principer som beskrivs i 
målen för betyg tre och fyra. 

DN1240 Numerical Methods Basic 
Course II, DD1344 Fundamentals of 
Computer Science. 

 Requirements 
• Dokumentera sina egna programdelar så att det blir tydligt både för 

andra och för en själv hur de ska användas. Dokumentera sitt 
programmeringsarbete skriftligen så att andra kan förstå hur man 

Laboratory assignments (LAB1; 6 
university credits). 

Required Reading 

496 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

konstruerat programmet. To be announced at course start.  

 Other 
för att  Usual examiner is Karl Meinke. 
 

• effektivt kunna utnyttja datorer och programmering i sina fortsatta 
studier och i arbetslivet, 

 
• ha tillräckliga förkunskaper för kommande kurser i datalogi och 

numerisk analys. 
 

Kursinnehåll 
Hur ett modernt programspråk är uppbyggt. Programspråket Java används. 
Datalogiska begrepp. 
Modularisering och programstrukturering. 
Tillämpningar inom modellering och simulering. 
 

Förkunskaper 
Matematikkurs från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. 
Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av 
någon tillämpning t.ex. ordbehandling). DD1301 Datorintroduktion 
rekommenderas. Kursen 5B1109/SF1604 Linjär algebra. 

Påbyggnad 
DN1240 Numeriska metoder gk II, DD1344 Grundläggande datalogi 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1; 6 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart.  
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Karl Meinke. 
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DD1343  Datalogi och numeriska metoder, del 1  Computer Science and Numerical 
Methods, part 1 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Henrik Eriksson, henrik@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8163 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE1 Övningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    24 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1343  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1343 för E1. 

Replaces 2D1343 for E1. 

Mål Abstract 
A basic course in computing science and 
Matlab. Övergripande kursmål: 

 
Aim • Självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera 

program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk samt 
program för beräkningar och visualisering i Matlab.  

After passed course the student is 
expected to be able to: 
 

• Kunna kommunicera effektivt med experter inom datalogi genom att 
använda korrekt terminologi. 

• utilize computers to solve 
technical problems 

• break down problems into 
smaller manageable 
problems 

 
Efter godkänd kurs ska du kunna: 
 • create user friendly and well-

structured programs • använda datorer för att lösa tekniska problem 
• discuss concepts in computer 

science with correct terms • bryta ner större problem i mindre hanterliga delar 
• skapa användarvänliga och välstrukturerade program • find and use right technique 

for a given problem • använda datorns resurser effektivt 
• utilize Matlab for graphic 

utilization. • diskutera datalogiska begrepp i korrekta termer 
• ställa upp beräkningsproblem i Matlab.  

 In more details the student is expected to 
be able to: Mer specifikt ska du kunna: 
  • utilize right technique to 

manage error caused by 
unsuitable program inputs 

• använda rätt teknik för hantering av fel orsakade av olämpliga indata 
• skriva program så flexibelt att det lätt kan ändras för nya situationer  

• create flexible programs • välja rätt datastruktur och teknik för varje tillfälle 
• find and use right data 

structure and technique for a 
given problem 

• göra teknisk dokumentation av dina program 
• visualisera beräkningsresultat med Matlab. 

 • write technical 
documentation for your own 
programs. Kursinnehåll 

Orientering om datorns principiella funktion och uppbyggnad. Programmering 
i programspråket Python. Datalogiska begrepp såsom strukturer för algoritmer 
och data. Principer för dataabstraktion, modularisering och 
programstrukturering. 

Syllabus 
Introduction to how a computer works 
and introduction to computer hardware. 
Programming in a modern programming 
language (Python). Computer science 
concepts such as structures for 
algorithms and data. Principles for data 
abstraction, modularization, and 
program structuring. 

 

Förkunskaper 
Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapliga program eller 
motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt 
erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Kursen 5B1115/SF1608 
Matematik I. 

During the second year the theoretical 
knowledge is applied in a programming 
project. 

Prerequisites 
Påbyggnad High school mathematics (scientific 

program). Some computer experience 
(the concepts of operating system and 

DN1243 Datalogi och numeriska metoder, del 2. Ny kurs som startar läsåret 
08/09. 
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file and experience from one computer 
application, e.g. word processing). 
5B1115/SF1608 Matematik I. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp)  Betygsskala: fail/pass 
En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp) Betygsskala: A-F 
Beräkningsuppgifter (MAT1; 1,5 hp) Betygsskala:fail/pass 

Follow up 
DN1243 Computer Science and 
Numerical Methods, part 2. That course 
is given for the first time 08/09. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart. Requirements  Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits) 
Written examination (TEN1; 3 
university credits) 
Laboratory assignment in Matlab 
(MAT1; 1,5 university credits) 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Henrik Eriksson. 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Henrik Eriksson. 
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DD1344  Grundläggande datalogi  Fundamentals of Computer 
Science 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Karl Meinke, karlm@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08/790 6337 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
F3 Övningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    24 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1344  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1344. 

Replaces 2D1344. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in computer science 
which emphasises the scientific 
fundamentals of computing.  

En grundläggande kurs i datalogi med tyngdpunkt på datalogins vetenskapliga 
grund. 
 

Aim 
Mål After the course, the student should be 

able to Efter kursen ska studenten kunna   • use the algorithms and the 
data structures in the course 
to deal successfully with 
practical problems of the 
types occurring in labs and 
tests (these are all on the 
web), 

• använda kursens algoritmer och datastrukturer för att framgångsrikt 
behandla praktiska problem av den typ som förekommit i kursens 
laborationer och tentamensuppgifter (finns på webben), 

• analysera algoritmers egenskaper i praktiska problem av den typ som 
förekommit i kursens laborationer och tentamensuppgifter 

• analyse the properties of 
algorithms in practical 
problems of the types 
occurring in labs and tests. 

 
för att 
 

• utveckla sitt datalogiska tänkande och själv ha större utbyte av 
programmeringsuppgifter, 

 
in order to 
 • bli en duktigare programmerare.  • develop computer scientific 

thinking and thereby get 
greater benefit from 
programming tasks, 

 

Kursinnehåll 
Klassiska datastrukturer: stackar, köer, listor, prioritetsköer, träd, grafer, 
hashtabeller m.m. 

• become a better programmer.   

Syllabus 
Algoritmer och algoritmanalys: sökning och sortering, optimering, 
mönstermatchning, komplexitetsbegrepp, teoretiska gränser. 

Classical data structures: stacks, 
queues, lists, priority queues, trees, 
graphs, hash tabels etc. Abstraktionstekniker: abstrakta datatyper, gränssnitt. 
Algorithms and algorithms analysis: 
searching and sorting, optimization, 
pattern matching, complexity measures, 
theoretical limits. 
Abstraction techniques: abstract data 
types, interface. 
Problem solving techniques: recursion, 
hierarchical decomposition, abstraction. 

Problemlösningstekniker: rekursion, hierarkisk nedbrytning, abstraktion. 
 
 

Förkunskaper 
Motsvarande kursen 2D1342/DD1342 Programkonstruktion. 

Påbyggnad 
Prerequisites Fortsättningskurser i datalogi, framför allt 2D1385/DD2385 

Programutvecklingsteknik, 2D1334/DD1334 Databasteknik, 2D1354/DD2354 
Algoritmer och komplexitet. Fler fortsättningskurser finns. 

The course 2D1342/DD1342 Program 
Construction or equivalent 

Follow up 
Second courses in computer science, 
especially 2D1385/DD2385 Program 
Development Techniques, 
2D1334/DD1334 Database Technology, 
2D1354/DD2354 Algorithms and 
Complexity. 

Kursfordringar 
En skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes kompendiet 
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Pythonkramaren. Requirements 
 A written examination (TEN1; 4,5 

university credits). Programming 
assignments (LAB1; 1,5 university 
credits). 

Övrigt 
Programspråket Python används i undervisningen men laborationerna kan 
göra i valfritt språk. 
Ordinarie examinator är Karl Meinke. 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: Pythonkramaren 
(compendium). 

Other 
Python is used in the programming 
exercises. 
Usual examiner is Karl Meinke. 
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DD1348  Etikmoment i introduktion till datalogi   
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Stefan Nilsson, snilsson@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7327 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Fail, pass Föreläsningar    8 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Övningar    5 h          Språk/Language 
  Kurssida/Course Page 

 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course consists of the ethics item of 
the course DD1340. Admission is 
restricted to students who have passed 
the course 2D1320/DD1320 or 
equivalent and require the 
supplementary knowledge equivalent to 
DD1340. 

Kursen består av det etikmoment som ingår i DD1340 Introduktion till 
datalogi. 
Kursen kan bara läsas av den som har läst motsvarande 2D1320/DD1320 och 
behöver komplettera till kunskaper motsvarande DD1340. 
 

Mål Aim 
Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna analysera och ta ställning till 
samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar. 

After finishing the course the 
participants should be able to analyze 
and evaluate social and ethical 
consequences of computer applications.  

Kursinnehåll Syllabus 
Grundläggande etik: etiska grundbegrepp, dataetik. Elementary ethics: fundamental 

concepts, computer ethics.  
Prerequisites Förkunskaper One of the following courses:  
2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science, 2D1343/DD1343 Computer 
Science, 
2D1344/DD1344 Fundamentals of 
Computer Science, or the equivalent. 
Programming experience using Java. 

Motsvarande 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1343/DD1343 Datalogi 
eller 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi. Programmeringsvana i Java. 

Kursfordringar 
Etik (ETI1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Requirements Meddelas vid kursstart. Ethics (ETI1; 1,5 university credits). 

 
Required Reading 

Övrigt To be announced at start of course. 
Ordinarie examinator är Stefan Nilsson. Other 

Usual examiner is Stefan Nilsson. 
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DD1349  Projektuppgift i introduktion till datalogi  Project in Introduction to 
Computer Science 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Stefan Nilsson, snilsson@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 7327 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Fail, pass Föreläsningar    12 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Övningar    12 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1349 Lab    12 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätter 2D1320. 

Replaces 2D1320. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic computer science course 
consisting of the concluding 
programming project of 
2D1345/DD1340 Introduction to 
Computer Science. Admission is 
restricted to students who have passed 
courses 2D1310/DD1310 and 
2D1320/DD1320 or their equivalent and 
require the supplementary knowledge 
equivalent to 2D1345/DD1340. 

En grundläggande kurs i datalogi som består av det programmeringsprojekt 
som avslutar 2D1345/DD1340 Introduktion till datalogi. 
Kursen kan bara läsas av den som har läst kurser motsvarande 
2D1310/DD1310 och 2D1320/DD1320 och behöver komplettera till 
kunskaper motsvarande 2D1345/DD1340. 
 

Mål 
Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna 

Aim  After finishing the course the 
participants should be able to • designa och implementera enkla program, 

• lösa problem med hjälp av programmering,  
• design and implement simple 

programs, 
• delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till 

programmerarens olika roller och uppgifter, • use programming to solve 
problems,  

i syfte att • take part in professional 
program development and 
know about the programmers 
roles and tasks 

 
• effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet, 
• hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,  

in order to • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys. 
  

• efficiently use computers in 
their continuing education 
and working life, 

Kursinnehåll 
Ett programmeringsprojekt med tillhörande teori. Programspråket Java 
används. 

• find and use the correct 
techniques for a given 
problem,  

• take continuation courses in 
computer science and 
numerical analysis. 

Förkunskaper 
Motsvarande 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1343/DD1343 Datalogi 
eller 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi. Programmeringsvana i Java. Syllabus 

A programming project with 
accompanying theory, using the Java 
programming language 

Påbyggnad 
Alla fortsättningskurser i datalogi. 

Kursfordringar Prerequisites 
One of the following courses:  
2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science, 2D1343/DD1343 Computer 
Science, 
2D1344/DD1344 Fundamentals of 
Computer Science, or the equivalent. 
Programming experience using Java 

Projektuppgift (PRO1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Follow up Ordinarie examinator är Stefan Nilsson. 
All second-level courses in computer 
science. 
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Requirements 
Project (PRO1; 3 university credits). 

Required Reading 
To be announced at start of course. 

Other 
Usual examiner is Stefan Nilsson. 
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DD1352  Algoritmer, datastrukturer och komplexitet  Algorithms, Data Structures and 
Complexity 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Viggo Kann, viggo@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6292 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    44 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D2 Övningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    18 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1352  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1352. 

Replaces 2D1352. 

Kortbeskrivning Abstract 
Second course in computer science 
focusing on algorithms, data structures 
and complexity. Less theoretical than 
DD2354. 

En fortsättningskurs i datalogi med inriktning på algoritmer, datastrukturer 
och komplexitet. Mindre teoretiskt inriktad än DD2354. 
 

Mål Aim 
After the course the student should be 
able to  Efter kursen ska studenten kunna  

• utveckla och implementera algoritmer med datastrukturer och 
analysera dem med avseende på korrekthet och effektivitet,  

• develop and implement 
algorithms with data 
structures and analyze them 
with respect to correctness 
and efficiency,  

• jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till 
effektivitet och pålitlighet,  

• definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet,  • compare alternative 
algorithms and data 
structures with respect to 
efficiency and reliability,  

• jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av 
reduktioner,  

• förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet  • define the concepts P, NP, 
NP-completeness and 
undecidability,  

för att  
• självständigt kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar 

tid och minne,  • compare problems with 
respect to complexity using 
reductions,  • i yrkeslivet kunna identifiera och angripa problem som är orealistiskt 

resurskrävande eller inte alls går att lösa med dator.  • explain how problems of 
high complexity can be 
handled  

 

Kursinnehåll so that they will be able to  
• independently construct 

computer programs that use 
time and memory efficiently, 

Konstruktionsprinciper för algoritmer: Dekomposition, giriga algoritmer, 
dynamisk programmering, lokal och total sökning. Algoritmanalys. 
Approximation, algoritmer och heuristiker. Tillämpningar med algoritmer för 
problem på mängder, grafer, aritmetik och geometri. Implementation av 
algoritmer. 

• in professional life identify 
and attack problems that are 
unrealistically resource 
demanding or not possible to 
solve on a computer. Datastrukturer: Repetition av hashtabeller och heapar; balanserade träd, 

bloomfilter. Användning och implementation av datastrukturer.  
Syllabus Beräkningsbarhet och komplexitet: Reduktionsbegreppet, 

komplexitetsklasserna P (polynomisk tid) och NP (ickedeterministisk 
polynomisk tid). NP-fullständiga problem, oavgörbara problem. Hur man kan 
hantera problem med hög komplexitet. 

Principles for construction of 
algorithms: Decomposition, greedy 
algorithms, dynamic programming, local 
and total search. Algorithm analysis. 
Approximation, algorithms and 
heuristics. Selected applications to sets, 
graphs, arithmetic, and geometry. 

 

Förkunskaper 
Data structures: Repetition of hash 
tables and heaps; balanced trees and 
bloom filters. Use and implementation 
of data structures. 

Motsvarande kurserna 2D1345/DD1345 Introduktion till datalogi (eller 
2D1343/DD1343 Datalogi) och 5B1204/SF1631 Diskret matematik (kan läsas 
parallellt). 

Computability and complexity: 
Reduction. Complexity classes P 
(polynomial time) and NP (non-
deterministic polynomial time). NP-

Påbyggnad 
2D1440/DD2440 Avancerade algoritmer, 2D1441DD2441 Seminariekurs i 

505 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

teoretisk datalogi, 2D1446/DD2446 Komplexitetsteori, 
2D1449/DD2449 Kryptografins grunder, 2D1450/DD2450 Algoritmisk 
bioinformatik, 2D1458/DD2458 Problemlösning och programmering under 
press. 

complete problems. Undecidable 
problems. Coping with untractable 
problems. 

Prerequisites 
2D1345/DD1345 Introduction to 
Computer Science (or 2D1343/DD1343 
Computer Science) and 5B1204/SF1631 
Discrete Mathematics (can be taken 
concurrently) or the equivalent. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN2; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 
Mästarprov (MAS1; 1,5 hp) och (MAS2; 1,5 hp). 

Follow up 
Kurslitteratur 2D1440/DD2440 Advanced Algorithms, 

2D1441/DD2441 Seminars in 
Theoretical Computer Science, 
2D1446/DD2446 Complexity Theory, 
2D1449/DD2449 Foundations of 
Cryptography, 
2D1450/DD2450 Algorithmic 
Bioinformatics, and 
2D1458/DD2458 Problem Solving and 
Programming under Pressure. 

Kann (editor): Algorithms and Complexity. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Viggo Kann. 
Betygskriterier meddelas vid kursstart. 

Requirements 
Examination (TEN12; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits.). 
Master’s test (MAS1; 1,5 university 
credits) and (MAS2; 1,5 university 
credits). 

Required Reading 
Kann (editor): Algorithms and 
Complexity. 

Other 
Usual examiner is Viggo Kann. 
Grade criteria are announced at 
beginning of course. 
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DD1361  Programmeringsparadigm  Programming Paradigms 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Arvestad, arve@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-5537 8465 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D2, TPVUM1 Lab    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMDA4  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1361 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1361. 

Replaces 2D1361. 

Kortbeskrivning Aim 
The goals of the course are to give the 
students  En direkt fortsättning på 2D1345/DD1345 Introduktion till datalogi, speciellt 

för dem som läser Datateknikprogrammet.  
 • a systematic outline of the 

most important programming 
paradigms,  Mål 

Kursens mål är att ge  • a systematic outline of the 
central concepts and idioms 
of programming, 

 
• en systematisk genomgång av de viktigaste 

programmeringsparadigmen,  
so that they will be able to 

• a broader perspective on 
programming  • en systematisk genomgång av grundläggande 

programmeringsbegrepp och centrala programspråkselement,  • judge what programming 
paradigms and programming 
languages that are suitable 
for fulfilling a certain task,  

 
för att studenterna ska  
 • follow good style in the 

chosen programming 
paradigm.  

• få ett bredare perspektiv på programmering,  
• kunna bedöma vilket paradigm och vilket programspråk som är 

lämpligt för att lösa en viss uppgift,  Syllabus 
The course may be divided into four 
complementing blocks  • kunna använda adekvat programmeringsstil i valt 

programmeringsparadigm.  • Functional programming: 
You will get basic skills in 
programming in Haskell. 
This includes understanding 
the use of higher order 
functions, currying, lazy 
evaluation, streams, pattern 
matching in programming 
constructs, and type classes.  

 

Kursinnehåll 
Kursen kan delas in i fyra block som behandlar komplementerande områden.  

• Funktionell programmering: Du ska få grundläggande färdigheter i 
programmering i Haskell, vilket innebär att kunna använda högre 
ordningens funktioner, currying, lat evaluering, strömmar, 
mönsterpassning, och typklasser.  • Logic programming: Skills in 

Prolog programming will be 
derived from understanding 
the language' unification 
algorithm and you will learn 
to solve complex problems 
with simple code. This 
demands an insight into how 
negation works in Prolog and 
how you can use cuts and 
techniques such as 
nondeterministic 
programming.  

• Logikprogrammering: Förståelse av hur unifiering fungerar i Prolog 
ska ligga till grund för färdigheter i att skriva enkla Prolog-program 
som kan lösa komplexa problem. Detta kräver att du har insikt i hur 
negering fungerar i Prolog och hur du kan använda snitt och tekniker 
som till exempel ickedeterministisk programmering.  

• Imperativ programmering: Det här avsnittet ska introducerar 
programspråket C. Du ska kunna läsa C-kod och även hjälpligt skriva 
egen kod i C. Detta förutsätter att du kan använda dynamiskt minne 
utan automatisk minneshantering. I det praktiska momentet använder 
vi typiska Unix-verktyg som make och man och tittar på hur 
kompileringsprocessen fungerar.  

• Imperative programming: 
This part introduce the C 
programming language. You 
will learn how to read C code 
and a little bit about how to 

• Internetprogrammering: Du ska kunna skriva egna klient-
serverprogram och vi introducerar denna paradigm med webben som 
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främsta exempel. Du ska förstå skillnaderna mellan CGI, RMI, 
appletprogram och servletprogram.  

write C programs. This 
requires that you know how 
to use dynamic memory 
without automatic garbage 
collection. In the computer 
lab you will use typical Unix 
tools such as 'make' and 
'man' and look at how the 
compilation chain works.  

Till detta tillkommer allmän programspråkskunskap. Efter kursen ska du 
kunna delta aktivt i diskussioner om 

• programmeringsparadigm och programspråkshistorik  
• språkdefinition: syntax, semantik  
• egenskaper hos typsystem  
• principer vid språkdesign: generalitet, ortogonalitet, enhetlighet  • Internet programming: You 

will learn to write a basic 
client-server application and 
we introduce this paradigm 
with the WWW as foremost 
example. You will learn the 
differences between CGI, 
RMI, applets, and servlets.  

• språköversättning: interpretering, kompilering, länkning  
• programmeringsprinciper: modularisering, programmeringsstil  
• programmeringsbegrepp.  

 

Förkunskaper 
In addition, we discuss general concepts 
of programming languages. At the end 
of the course, you will be able to 
actively participate in discussion about  

Motsvarande kurserna 2D1345/DD1345 Introduktion till datalogi och 
5B1928/SF1642 Logik 

Påbyggnad • programming paradigms and 
history of programming 
languages  

2G1530/ID2213 Logikprogrammering, 2D1371/DD2371 Automatteori, 
2D1454/DD2454 Semantik för programspråk. 

• syntax and semantics of 
programming languages  Kursfordringar 

En skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) efter period 1. Laborationsuppgifter 
(LAB1; 3 hp). 

• properties of type systems  
• interpretation, compilation, 

and linking of computer 
programs  Kurslitteratur 

• programming principles such 
as modularization and 
programming style  

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen.  
 • programming terminology.  

  
Övrigt 

Prerequisites Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 
The courses 
2D1345/DD1345 Introduction to 
Computer Science and 
5B1928/SF1642 Logics or the 
equivalent. 

Follow up 
2G1530/ID2213 Logic Programming, 
2D1371/DD2371 Theory of Automata, 
2D1454/DD2454 Semantics for 
Programming Languages. 

Requirements 
Examination (TEN1; 4,5 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 

Required Reading 
Reading list available at the department.  

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD1363  Mjukvarukonstruktion  Software Engineering 
 

12 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 12 Rand Waltzman, rand@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6337 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3, 

4 A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D3, PDI(I3) Föreläsningar    40 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
DM(F4)  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1363 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1363. 

Replaces 2D1363. 

Kortbeskrivning Abstract 
Second course in computer science 
giving theoretical knowledge and 
practical experience of working in a 
program development project. 

Second course in computer science giving theoretical knowledge and practical 
experience of working in a program development project. 
 

Mål Aim 
After attending this course, the student 
is expected to be able to: After attending this course, the student is expected to be able to: 

  
• describe a broad range of software engineering techniques, processes 

and methodologies that have been developed over the past 30 years, 
• describe a broad range of 

software engineering 
techniques, processes and 
methodologies that have 
been developed over the past 
30 years, 

• perform requirements analysis and formulation, system architecture 
and design, system implementation, and system testing, 

• evaluate the applicability of a particular software engineering 
technique, process or methodology to a given project from both a 
technical and financial perspective, 

• perform requirements 
analysis and formulation, 
system architecture and 
design, system 
implementation, and system 
testing, 

• use a variety of tools (both commercial and academic) that can be 
used to design and implement software systems, 

• evaluate whether a specific software engineering tool is technically 
and economically viable for a given project, • evaluate the applicability of a 

particular software 
engineering technique, 
process or methodology to a 
given project from both a 
technical and financial 
perspective, 

• find information in the main sources of information regarding 
software engineering technology, 

• be effective in both oral and written technical communication, 
• in order to be able to 
• work in industrial software development projects, • use a variety of tools (both 

commercial and academic) 
that can be used to design 
and implement software 
systems, 

• keep up with and absorb developments in software engineering. 
 

Kursinnehåll • evaluate whether a specific 
software engineering tool is 
technically and economically 
viable for a given project, 

Theory: Systematic principles for construction of correct and robust programs, 
life cycle models, PSS standard, software requirements, user requirements, 
architectural design specification, Capability Maturity Model (CMM), 
extreme programming, organization of work in group, group dynamics, 
experience from industry, testing, design patterns. Documentation. 

• find information in the main 
sources of information 
regarding software 
engineering technology, Presentation of project ideas, assignment of projects. Constructing documents 

concerning the assigned project: documents on project planning, user 
requirements, software requirements, program architecture.  

• be effective in both oral and 
written technical 
communication, Program development project: Realization of a program development project. 

Design, including prototyping and implementation of an application is done in 
groups of 3-6 students. The projects are “real life projects” from outside the 
course. A project description, an user manual, and a system description are 
written and the project is presented orally including a live demonstration.  

• in order to be able to 
• work in industrial software 

development projects, 
• keep up with and absorb 

developments in software 
engineering. 

 
Syllabus 

509 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Theory: Systematic principles for 
construction of correct and robust 
programs, life cycle models, PSS 
standard, software requirements, user 
requirements, architectural design 
specification, Capability Maturity Model 
(CMM), extreme programming, 
organization of work in group, group 
dynamics, experience from industry, 
testing, design patterns. Documentation. 

Förkunskaper 
The courses 2I1100/IV1008 Information Systems and Databases (or 
2D1334/DD1334 Database Technology) and 2D1352/DD1352. 

Påbyggnad 
Please discuss with the instructor. 

Kursfordringar 
Assignments (ÖVN1; 6 university credits). 
Project (PRO1; 6 university credits). 
Examination can only be done during the course. 
There are elements in the course where attendance is mandatory. 

Presentation of project ideas, assignment 
of projects. Constructing documents 
concerning the assigned project: 
documents on project planning, user 
requirements, software requirements, 
program architecture.  Kurslitteratur 
Program development project: 
Realization of a program development 
project. Design, including prototyping 
and implementation of an application is 
done in groups of 3-6 students. The 
projects are “real life projects” from 
outside the course. A project 
description, an user manual, and a 
system description are written and the 
project is presented orally including a 
live demonstration.  

To be announced at course start. 
 

Övrigt 
Usual examiner is Rand Waltzman. 

Prerequisites 
The courses 2I1100/IV1008 Information 
Systems and Databases (or 
2D1334/DD1334 Database Technology) 
and 2D1352/DD1352. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Assignments (ÖVN1; 6 university 
credits). 
Project (PRO1; 6 university credits). 
Examination can only be done during 
the course. 
There are elements in the course where 
attendance is mandatory. 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Rand Waltzman. 
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DD1364  Databasteknik  Database Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Kjell Lindqvist, kjellq@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6276 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D3, TPVUM1 Övningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    8 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD1364  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1364. 

Replaces 2D1364. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in computer science 
that covers the fundamentals of database 
technology. 

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar grunderna inom 
databastekniken. 
 

Aim 
Mål The students will, upon completion of 

the course, be able to model and 
implement a database. Further on they 
will have written an application program 
operating a database.  

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna modellera och implementera 
en egen databas. Vidare skall man ha skrivit ett applikationsprogram mot en 
databas. 
Detta innebär att studenterna skall kunna: This implies that the students should: 

• understand the functions and 
architecture of a database 
system, 

• förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad 
• diskutera för och nackdelar med olika databasmodeller. 
• modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner 

samt kunna diskutera för och nackdelar med olika datamodeller som 
beskriver samma verklighet 

• be able to discuss advantages 
and disadvantages with 
different database models, 

• be able to model and 
structure data according to 
actual constraints and be able 
to discuss advantages and 
disadvantages with different 
implementations of a 
database and its constraints,  

• diskutera för och nackdelar med olika implementationer av en 
databas och de restriktioner som gäller   för databasen. 

• välja indexstruktur samt avgöra i vilka situationer olika 
indexstrukturer är användbara. 

• använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den 
matematiska bakgrunden för frågespråk. • understand how to choose 

index structures and decide 
which index structures are 
usable in different situations, 

• motivera hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen. 
• förklara mekanismerna för frågeoptimering. 
• förklara principerna för hantering av parallellitetsproblem och 

återhämtning. 
• be able to use a query 

language to formulate 
queries and also to describe 
the mathematical foundations 
for data manipulation 
languages, 

• förklara lösningar på säkerhetsproblem. 
• skriva inbäddade SQL-satser i ett tredjegenerationens programspråk. 

 
• understand and be able to 

explain the implications of 
different constraints on the 
database, 

Kursinnehåll 
Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt ”Entity-
Relationsship”-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god 
databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. 
Lagrings- och åtkomstmetoder. Transaktionshantering. Säkerhets- och 
integritetskontroll. Fjärde generationens utvecklingsverktyg för 
databassystemdesign. Informationssystemutveckling. Översikt över olika 
modeller för datarepresentation. Laborationer utförda på experimentella och 
kommersiella system. 

• fully understand the 
mechanisms for optimization 
of queries, 

• fully understand the 
principles of concurrency 
and recovery handling, 

• fully understand the solutions 
to security problems, 

 • be able to write embedded 
SQL in a 3rd generations 
programming language. Förkunskaper 

Motsvarande 2D1345/DD1345 Introduktion till datalogi och 5B1928/SF1642 
Logik. 

Syllabus 
Definition of the relation model. 
Information structuring according to the 
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“Entity Relationship”-model. 
Påbyggnad Functional dependencies and what they 

mean for good database design. 
Normalization. Query languages and the 
mathematics behind them. Methods for 
storage and retrieval. Transaction 
handling. Assertion of security and 
integrity. Fourth generation 
development tools for design of 
database systems. Development of 
information systems. Overview of 
different models for data representation. 
Laboratory assignments using 
experimental and commercial systems. 

2D1469/DD2469 Databasteori, 2D1471/DD2471 Moderna databassystem och 
databastillämpningar, 2D1483/DD2483 Utveckling av Webbtillämpningar 
med Enterprise Java, 2D1472/DD2472 Databassystemutveckling för moderna 
tillämpningar. 

Kursfordringar 
Deltagarna i kursen förväntas medverka aktivt i kursens olika moment, i 
synnerhet vid övningar och laborationer. Dessutom betonas: 
• träning i att självständigt inhämta nödvändig kunskap 
• träning i muntlig och skriftlig redovisning. 
Examinationen sker genom tentamen (TEN1; 4 hp). Dessutom ingår 
obligatoriska datorlaborationer, seminarieuppgifter och övningsuppgifter 
(LAB1; 3,5 hp). 

Prerequisites 
2D1345/DD1345 Introduction to 
Computer Science and 5B1928/SF1642 
Logic. 

Kurslitteratur 
Follow up Silberschaty, Korth, Sudarshan: Database Systems Concepts. 
2D1469/DD2469 Database Theory, 
2D1471/DD2471 Modern Database 
Systems and Their Application 
2D1483/DD2483 Development of Web 
Applications with Enterprise Java, 
2D1472/DD2472. 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 

Requirements 
The students participating in the course 
are expected to take part in all activities 
on the course with a particular emphasis 
on the exercises and laboratories.  
In addition the course focuses on 
training: 
• acquiring knowledge. 
• training oral and written presentation. 
 
Examination by one examination 
(TEN1; 4 university credits), laboratory 
assignments (LAB1; 3,5 university 
credits), seminar and training tasks. 

Required Reading 
Silberschaty, Korth, Sudarshan: 
Database Systems Concepts. 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD143X  Examensarbete inom datalogi för 
kandidatexamen 

Degree Project in Computer 
Science 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD143X Kurssida/Course Page 

 

Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within computer 
science. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom datalogi av utredande karaktär. 
 

Mål Aim 
Studenten ska efter genomfört självständigt kandidatarbete i datalogi kunna After passing the degree project course 

you will be able to   
• tillämpa den praxis som råder i industri, förvaltning och högskola vid 

planering, genomförande och avrapportering/utvärdering av 
självständiga konstruktions- och utredningsuppgifter, 

• apply standard methods of 
practice in industry, 
administration and academic 
environments regarding 
planning, conducting, 
reporting and evaluating 
independent design and 
investigation projects, 

• självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 
en konstruktions- eller utredningsuppgift inom datalogiområdet. 

• samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet, och 
bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser 
och kravet på självständighet, • independently plan, conduct 

and report (orally and in 
writing) a design or 
investigation in the computer 
science area, 

• identifiera, inhämta, värdera och sammanställa information tillämplig 
vid uppgiftens genomförande. 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande. • collect and systematize 

requirements and 
expectations on the project 
deliverables, and asses the 
reasonableness of these in 
light of available time and 
resources (15 credits), 

• skriva rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade 
normer i fråga om struktur, språk och innehåll. 

• muntligt avrapportera ett arbete med krav på förberedelse, struktur, 
stil och tidhållning. 

• uppnå ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt 
problemområde. 

• find, obtain, evaluate and 
compile information relevant 
for the project realization,  • select a course of action and 
prepare, follow and adapt a 
plan for the project, Kursinnehåll 

Examensarbetet ska behandla ett datalogiskt intressant problem. För att 
uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta 
frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Examensarbeten resulterar ofta 
i en prototyp men mycket sällan i en färdig produkt.  

• write reports in Swedish or 
English complying to 
established standards of 
design, language, style and 
content, I arbetet ingår att göra en tidsplan för uppgiften. Arbetet redovisas skriftligt i 

en rapport och presenteras muntligt. 
• orally report project results 

with requirements on 
preparation, content, style 
and time used, 

 

Förkunskaper • improve knowledge and 
skills in an area of computer 
science. 

Obligatoriska kurser i matematik och datalogi. 
Examensarbetet är obligatoriskt för den som vill ta ut kandidatexamen. 

Syllabus Kursfordringar The master project must treat a problem 
within computer science. The problem 
must focus on questions from the field 
of computer science that are of interest 
to investigate and analyze. Projects often 
result in a prototype but very seldom in 

Projekt (XUPP; 15 hp) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
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 a finished product. A time schedule for 
the project must be made. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 

Prerequisites 
Compulsory courses in mathematics and 
computer science. 
The master project is required for those 
who wish to have a Bachelor of science 
degree. 

Requirements 
Project (XUPP; 15 university credits). 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD221X  Examensarbete inom datalogi  Master's Project in Computer 
Science 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Ann Bengtsson, ann@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6209 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D5 Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD221X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1021.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1021. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within computer 
science. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom datalogi av utredande karaktär. 
 

Mål Aim 
Studenten ska efter genomfört självständigt arbete i datalogi kunna After passing the master's Thesis project 

course, you will know and be able to  • tillämpa den praxis som råder i industri, förvaltning och högskola vid 
planering, genomförande och avrapportering/utvärdering av större 
självständiga konstruktions- och utredningsuppgifter, 

• apply standard methods of 
practice in industry, 
administration and academic 
environments regarding 
planning, conducting, 
reporting and evaluating 
larger independent design 
and investigation projects,  

• självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 
och försvara en större konstruktions- eller utredningsuppgift inom 
datalogiområdet som har betydelse för en problemägare inom 
industri, förvaltning eller högskola, 

• independently plan, conduct, 
report (orally and in writing), 
criticize and defend a design 
or investigation in the 
computer science area that is 
important for a problem-
owner in industry, 
administration or academy, 

• samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet, och 
bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser 
och kravet på självständighet, 

• identifiera, inhämta, värdera och sammanställa information tillämplig 
vid uppgiftens genomförande, 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande i samspel med problemägaren, • collect and systematize 

requirements and 
expectations on the project 
deliverables, and asses the 
reasonableness of these in 
light of available time and 
resources(30 credits), 

• analysera, kritisera och försvara arbetsresultat av konstruktions- och 
utredningsuppgifter, 

• skriva professionella rapporter på engelska eller svenska som 
uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll, 

• muntligt avrapportera ett arbete med professionella krav på 
förberedelse, struktur, stil och tidhållning, • find, obtain, evaluate and 

compile information relevant 
for the project realization, • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt 

problemområde. • select a course of action and 
prepare, follow and adapt a 
plan for the project, 

 

Kursinnehåll • analyze, criticize and defend 
project results, Examensarbetet ska behandla ett datalogiskt intressant problem. För att 

uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta 
frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska 
ligga på utredning och analys. Eventuellt programmeringsarbete ska vara 
underordnat och syfta till att verifiera uppställda metoder och teorier. 
Examensarbeten resulterar ofta i en prototyp men mycket sällan i en färdig 
produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren 
utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.  

• write professional reports in 
Swedish or English 
complying to established 
standards of design, 
language, style and content,  

• orally report project results 
with professional 
requirements on preparation, 
content, style and time used, 

• improve knowledge and 
skills in an area of computer 
science. 

 
I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 

Syllabus 
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Deltagande i vissa seminarier ingår också. Arbetet redovisas skriftligt i en 
rapport och presenteras muntligt. 
Examensarbetet görs individuellt. 

The master project must treat a problem 
within computer science. The problem 
must focus on questions from the field 
of computer science that are of interest 
to investigate and analyze. The main 
part of the work should be investigation 
and analysis. If programming is 
involved, its purpose should be to verify 
methods and theories that have been 
developed in the project. Projects often 
result in a prototype but very seldom in 
a finished product. It must be obvious 
that the student has completed at least 
five months of qualified work. A 
detailed specification and a time 
schedule for the project must be made. 
A search for relevant literature in the 
field must be made and relevant 
literature must be studied as a 
foundation for the work. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. There are some 
mandatory seminars. 
The work is done individually. 

 

Förkunskaper 
Det normala är att teknologen gör sitt examensarbete inom den 
kompetensinriktning som han/hon valt; detta är emellertid inte något absolut 
krav. Den som valt en kompetensinriktning utanför datalogiområdet kan få 
göra examensarbete i datalogi om han/hon ändå har tillräckliga förkunskaper 
för examensarbetet i fråga. 
 
Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

Kursfordringar 
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. Prerequisites 

The student should do the master project 
within his/her area of specialization 
since a solid background of the field is 
necessary in order to achieve a high 
quality work. 
 
The master project is normally 
performed during the final semester of 
studies. 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. Övriga examinatorer är Johan 
Håstad, Stefan Carlsson, Lars Kjelldahl, Anders Lansner, Danica Kragic, Karl 
Meinke och Yngve Sundblad. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. The 
other examiners are Johan Håstad, 
Stefan Carlsson, Lars Kjelldahl, Anders 
Lansner, Danica Kragic, Karl Meinke 
and Yngve Sundblad. 
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DD2257  Visualisering  Visualization 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Lars Kjelldahl, lassekj@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 8159 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BERT(D3, D4), D4, DM(F4), F4, MA(F4), T4, 
TMTHM1, TSCCM1 

Lab    14 h          Valfri för/Elective for 
 

Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2257 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1257. 

Replaces 2D1257. 

Kortbeskrivning Abstract 
Second course in computer science and 
numerical analysis focusing on 
visualization of scientific measurements 
and computations. 

En fortsättningskurs i datalogi och numerisk analys med inriktning på 
visualisering av vetenskapliga mätningar och beräkningar. 
 

Mål Aim 
The students should after the course be 
able to Kursens mål är att ge kunskap om 

• avancerade metoder inom vetenskaplig visualisering, • describe basic concepts in 
visualization • avancerade algoritmer för vetenskaplig visualisering, 

• describe basic methods for 
visualization of scalar data, 
vector data and volume data 
including time dependent 
data 

• metodernas användbarhet och begränsningar, 
för att studenterna ska kunna 

• självständigt tillämpa vedertagna metoder för vetenskaplig 
visualisering, 

• use a visualization system 
such as OpenDX for 
visualization of scalar data, 
vector data and volume data 
including time dependent 
data 

• delta i utvecklingen av nya metoder för vetenskaplig visualisering. 
 

Kursinnehåll 
Perception, visualiseringens grundelement, tekniker och algoritmer för 
volymvisualisering, flödesvisualisering, alternativa datapresentationer, 
animering, programvaruverktyg. Tillämpningar, t.ex. flödesvisualisering. 

• use a visualization system 
such as OpenDX for a 
practical problem.  

Syllabus 
Förkunskaper Perception. Fundamental elements of 

visualization. Techniques and 
algorithms for volume visualization. 
New forms of data presentation. 
Animation. Software tools. 
Applications, e.g. fluid visualization.  

Motsvarande kursen 2D1240/DN1240 Numeriska metoder grundkurs II samt 
en av kurserna 2D1323/DH2323 Datorgrafik med interaktion. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Prerequisites Kursfordringar The course 2D1240DN1240  Numerical 
Methods, basic course II and one of the 
following: 2D1323/DH2323  Computer 
Graphics. 

En tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Follow up Meddelas vid kursstart. Thompson, Braun, Ford: OpenDX – Paths to 

visualization samt artiklar har använts föregående år. 
Please discuss with the instructor. 

Requirements  Examination (TEN1; 3 university 
credits).  
Lab work (LAB1; 3 university credits). 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Lars Kjelldahl. 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: Thompson, Braun, Ford: 
OpenDX – Paths to visualization and 
articles.Other 
Usual examiner is Lars Kjelldahl. 
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DD225X  Examensarbete inom biomedicinsk teknik  Master's Project in Biomedical 
Engineering 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Erik Fransén, erikf@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08/790 6902 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD225X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1025.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1025.<BR>Can be started at any point during the semester. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within biomedical 
engineering. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom biomedicinsk teknik av utredande 
karaktär. 
 

Aim 
Mål After passing the master's Thesis project 

course, you will know and be able to  Studenten ska efter genomfört självständigt arbete i biomedicinsk teknik 
kunna • apply standard methods of 

practice in industry, 
administration and academic 
environments regarding 
planning, conducting, 
reporting and evaluating 
larger independent design 
and investigation projects, 

• tillämpa den praxis som råder i industri, förvaltning och högskola vid 
planering, genomförande och avrapportering/utvärdering av större 
självständiga konstruktions- och utredningsuppgifter, 

• självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 
och försvara en större konstruktions- eller utredningsuppgift inom 
området biomedicinsk teknik som har betydelse för en problemägare 
inom industri, förvaltning eller högskola, 

• independently plan, conduct, 
report (orally and in writing), 
criticize and defend a design 
or investigation in the 
biomedical engineering area 
that is important for a 
problem-owner in industry, 
administration or academy, 

• samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet, och 
bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser 
och kravet på självständighet, 

• identifiera, inhämta, värdera och sammanställa information tillämplig 
vid uppgiftens genomförande, • collect and systematize 

requirements and 
expectations on the project 
deliverables, and asses the 
reasonableness of these in 
light of available time and 
resources(30 credits), 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande i samspel med problemägaren, 

• analysera, kritisera och försvara arbetsresultat av konstruktions- och 
utredningsuppgifter, 

• skriva professionella rapporter på engelska eller svenska som 
uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll, • find, obtain, evaluate and 

compile information relevant 
for the project realization, • muntligt avrapportera ett arbete med professionella krav på 

förberedelse, struktur, stil och tidhållning, • select a course of action and 
prepare, follow and adapt a 
plan for the project, 

• visa ökade kunskaper och färdigheter i ett problemområde 
biomedicinsk teknik. • analyze, criticize and defend 

project results,  
• write professional reports in 

Swedish or English 
complying to established 
standards of design, 
language, style and content,  

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett problem som är intressant för biomedicinsk 
teknik. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas 
intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i 
arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt laboratorie- eller 
programmeringsarbete ska vara underordnat och syfta till att verifiera 
uppställda metoder och teorier. Examensarbeten resulterar ofta i en prototyp 
men mycket sällan i en färdig produkt. Omfattningen ska vara sådan att det 
framgår att examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.  

• orally report project results 
with professional 
requirements on preparation, 
content, style and time used. 

• improve knowledge and 
skills in an area of 
biomedical engineering. 

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Deltagande i vissa seminarier ingår också. Arbetet redovisas skriftligt i en 

Syllabus 
The master project must treat a problem 
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rapport och presenteras muntligt. within biomedical engineering. The 
problem must focus on questions from 
the field of biomedical engineering that 
are of interest to investigate and analyze. 
The main part of the work should be 
investigation and analysis. If laboratory 
work or programming is involved, its 
purpose should be to verify methods and 
theories that have been developed in the 
project. Projects often result in a 
prototype but very seldom in a finished 
product. It must be obvious that the 
student has completed at least five 
months of qualified work.  

Examensarbetet görs individuellt. 
 

Förkunskaper 
Det normala är att teknologen gör sitt examensarbete inom den 
kompetensinriktning som han/hon valt; detta är emellertid inte något absolut 
krav. Den som valt en kompetensinriktning utanför området kan få göra 
examensarbete i biomedicinsk teknik om han/hon ändå har tillräckliga 
förkunskaper för examensarbetet i fråga. 
 
Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

A detailed specification and a time 
schedule for the project must be made. 
A search for relevant literature in the 
field must be made and relevant 
literature must be studied as a 
foundation for the work. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. There are some 
mandatory seminars. 

Kursfordringar 
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp)  
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
The work is done individually. Bestäms individuellt. 

 Prerequisites 
The student should do the master project 
within his/her area of specialization 
since a solid background of the field is 
necessary in order to achieve a high 
quality work. Those who have selected 
an area of specialization outside of 
biomedical engineering may be allowed 
to do a master project in biomedical 
engineering if the person has the 
necessary knowledge and skills for the 
project in consideration. 
 
The master project is normally 
performed during the final semester of 
studies. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Anders Lansner. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) 

Other 
Usual examiner is Anders Lansner. 
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DD2325  Tillämpad programmering och datalogi  Applied Programming and 
Computer Science 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lennart Edsberg, edsberg@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 8119 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCCM1 Övningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Lab    12 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2325  Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
An introductory course in computer 
science and programming practise. An introductory course in computer science and programming practise. 

 
Aim 

Mål An overall goal with the course is to 
improve the programming technique and 
the knowledge about program and data 
structures. This course is given within 
the Master program Scientific 
Computing to give the necessary 
prerequisites for following courses in 
visualization, parallel programming and 
high performance computing but can 
also be taken as an independent course 
in computer science for English 
speaking students.    

An overall goal with the course is to improve the programming technique and 
the knowledge about program and data structures. This course is given within 
the Master program Scientific Computing to give the necessary prerequisites 
for following courses in visualization, parallel programming and high 
performance computing but can also be taken as an independent course in 
computer science for English speaking students.    
  
After completing the course the student should be able to 

• write structured programs in Matlab and small programs C/C++ 
  • do systematic error search in programs After completing the course the student 
should be able to • describe and use different data types  

• use abstraction as a tool to simplify programming • write structured programs in 
Matlab and small programs 
C/C++ • choose a suitable algorithm for a given problem 

• compare algorithms with respect to time and memory needs, 
complexity 

• do systematic error search in 
programs 

• describe and use different 
data types  

• describe algorithms for searching and sorting 
• formulate and implement recursive algorithms • use abstraction as a tool to 

simplify programming • describe fundamental algorithms for comprimation 
• implement and use stacks, queues, trees, hash tables and hash 

functions 
• choose a suitable algorithm 

for a given problem 
• compare algorithms with 

respect to time and memory 
needs, complexity 

• use priority queues. 
 

• describe algorithms for 
searching and sorting Kursinnehåll 

Advanced programming in Matlab. Program quality. Testing and error search. 
Datatypes: boolean, integer, float, array, struct, object. Abstract data types: 
stack, queue, tree. Searching, sorting, recursion. Hashing. The C and C++ 
programming languages. Applications to problems in computer science and 
numerical analysis. 

• formulate and implement 
recursive algorithms 

• describe fundamental 
algorithms for comprimation 

• implement and use stacks, 
queues, trees, hash tables and 
hash functions  

• use priority queues. 
Förkunskaper 

Syllabus An elementary course in programming (e.g. Matlab, Pascal, C, etc) and 
computer science. 

Advanced programming in Matlab. 
Program quality. Testing and error 
search. Datatypes: boolean, integer, 
float, array, struct, object. Abstract data 
types: stack, queue, tree. Searching, 
sorting, recursion. Hashing. The C and 
C++ programming languages. 
Applications to problems in computer 
science and numerical analysis. 

Påbyggnad 
In the Master program Scientific Computing: 2D1257/DN2257 Visualization, 
2D1264/DN2264, Parallell programming and 2D1258/DN2258, High 
performance computing. For other students: continuation courses in computer 
science. 

Kursfordringar Prerequisites 
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Examination (TEN1; 3 cr) 
Computer assignments (LAB1; 4,5 cr) 

An elementary course in programming 
(e.g. Matlab, Pascal, C, etc) and 
computer science. 

Kurslitteratur Follow up 
To be announced at course start. In the Master program Scientific 

Computing: 2D1257/DN2257 
Visualization, 2D1264/DN2264, 
Parallell programming and 
2D1258/DN2258, High performance 
computing. For other students: 
continuation courses in computer 
science. 

 

Övrigt 
Usual examiner is Lennart Edsberg. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 cr) 
Computer assignments (LAB1; 4,5 cr) 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Lennart Edsberg. 
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DD2354  Algoritmer och komplexitet  Algorithms and Complexity 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Johan Karlander, johank@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 4475 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Övningar    18 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
TPVUM1 Rekommenderad för/Recommended for 
DM(F4), M4, T4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2354 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1354. 

Replaces 2D1354. 

Kortbeskrivning Abstract 
Second course in computer science 
focusing on algorithms and complexity, 
more theoretical than 2D1352/DD1352. 

En fortsättningskurs i datalogi med inriktning på algoritmer och komplexitet, 
mer teoretisk än 2D1352/DD1352. 
 

Aim 
Mål The goals of the course are to give the 

students Efter kursen ska studenten kunna  
• the fundamental skills 

needed to develop algorithms 
using data structures and 
analyze their correctness and 
efficiency, 

• utveckla och implementera algoritmer med datastrukturer och 
analysera dem med avseende på korrekthet och effektivitet, 

• jämföra alternativa algoritmer med hänsyn till effektivitet och 
pålitlighet, • an introduction to complexity 

theory, • definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet, PSPACE och 
oavgörbarhet, so that they will be able to 

• design programs that use 
computer resources 
efficiently, 

• jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av 
reduktioner, 

 
för att 

• realize that there are 
problems that are impractical 
or even impossible to solve 
by a computer. 

• självständigt kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar 
tid och minne, 

Syllabus • i yrkeslivet kunna identifiera och angripa problem som är orealistiskt 
resurskrävande eller inte alls går att lösa med dator. Principles for construction of 

algorithms: Decomposition, greedy 
algorithms, dynamic programming. 
Algorithm analysis. Probalistic 
algorithms. Approximation. Selected 
applications to sets, graphs, arithmetic, 
and geometry. 

 

Kursinnehåll 
Konstruktionsprinciper för algoritmer: dekomposition, giriga algoritmer, 
dynamisk programmering. Algoritmanalys. Probabilistiska algoritmer. 
Approximation. Tillämpningar med algoritmer för problem på mängder, 
grafer, aritmetik och geometri. 

Computability and complexity: 
Reduction. Complexity classes P 
(polynomial time), NP (non-
deterministic polynomial time), and NC 
(efficiently parallelizable problems). 
NP-complete problems.  Undecidable 
problems. 

Beräkningsbarhet och komplexitet: reduktionsbegreppet, 
komplexitetsklasserna P (polynomisk tid) och NP (ickedeterministisk 
polynomisk tid) och NC (effektivt parallelliserbara problem), NP-fullständiga 
problem, oavgörbara problem. 

Prerequisites  
The courses 2D1344/DD1344 
Fundamentals of Computer Science (or 
one of 2D1320/DD1320 Applied 
Computer Science, 2D1343 Computer 
Science) and 
5B1105/5B1107/SF1601/SF1603 
Calculus. Knowledge in discrete 
mathematics corresponding to 
5B1203/SF1630 Discrete Mathematics 
is desirable but not required. 

Förkunskaper 
Motsvarande kurserna 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi (eller någon 
av 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1343 Datalogi) och 
5B1105/5B1107/SF1601/SF1603 Differential- och integralkalkyl. 
Förkunskaper i diskret matematik motsvarande 5B1203/SF1630 Diskret 
matematik är önskvärt men inte nödvändigt. 

Påbyggnad 
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2D1440/DD2440 Avancerade algoritmer, 2D1441/DD2441 Seminariekurs i 
teoretisk datalogi, 2D1446/DD2446 Komplexitetsteori, 
2D1450/DD2450 Algoritmisk bioinformatik, 
2D1458/DD2458 Problemlösning och programmering under press. 

Follow up 
2D1440/DD2440 Advanced Algorithms, 
2D1441/DD2441 Seminars in 
Theoretical Computer Science, 
2D1446/DD2446 Complexity Theory, 
2D1450/DD2450 Algorithmic 
Bioinformatics, and 
2D1458/DD2458 Problem Solving and 
Programming under Pressure. 

Kursfordringar 
Mästarprov (MAS1; 1,5 hp och MAS2; 1,5 hp) en tentamen (TEN1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Läsåret 03/04 användes Cormen, River & Leiserson: 
Introduction to algorithms. 

Requirements 
Test (MAS1; 1,5 university credits and 
MAS2; 1,5 university credits), 
examination (TEN1; 3 university 
credits). 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Johan Karlander. Required Reading 

To be announced at course start. In 
03/04: Cormen, River & Leiserson: 
Introduction to algorithms. 

Other 
Usual examiner is Johan Karlander. 

 

523 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DD2371  Automatteori  Theory of Automata 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Dilian Gurov, dilian@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 8198 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4, DKDI(IT3), DKKO(IT3), 
DKSY(IT3), ESEL(IT3), ESKI(IT3), 
ESTS(IT3), PSIN(IT3), PSMI(IT3), PSPV(IT3) 

Övningar    10 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 
for  

D4, PSYS(D3, D4), TEOR(D3, D4) Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2371 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1371. 

Replaces 2D1371. 

Kortbeskrivning Abstract 
Automata are mathematical machines, 
that is, abstract computing devices. 
Their purpose is to capture, study and 
compare different models and views of 
the abstract notion of computation and 
its various aspects. The computational 
power of automata can be characterized 
through the classes of languages (that is, 
sets of strings over a finite alphabet of 
symbols) they can accept/recognize. 
Important notions in computer science 
like state, nondeterminism and 
minimization are captured in the simple 
model of finite automata, which 
recognize the class of regular 
languages. Automata provide the basis 
for the implementation of many 
programming languages, with parsing 
being a typical example for the 
application of pushdown automata, 
which recognize the more powerful 
class of context-free languages. Another 
important reason for studying automata 
is to capture the notion of effective 
computability, that is, to characterize the 
notion of computation as a process 
which can be physically implemented. 
This allows the important question to be 
posed: what problems can be decided 
algorithmically, and where are the limits 
to this? The most influential model for 
studying these issues is Turing 
machines.  

Automata are mathematical machines, that is, abstract computing devices. 
Their purpose is to capture, study and compare different models and views of 
the abstract notion of computation and its various aspects. The computational 
power of automata can be characterized through the classes of languages (that 
is, sets of strings over a finite alphabet of symbols) they can accept/recognize. 
Important notions in computer science like state, nondeterminism and 
minimization are captured in the simple model of finite automata, which 
recognize the class of regular languages. Automata provide the basis for the 
implementation of many programming languages, with parsing being a typical 
example for the application of pushdown automata, which recognize the more 
powerful class of context-free languages. Another important reason for 
studying automata is to capture the notion of effective computability, that is, to 
characterize the notion of computation as a process which can be physically 
implemented. This allows the important question to be posed: what problems 
can be decided algorithmically, and where are the limits to this? The most 
influential model for studying these issues is Turing machines.  
 

Mål 
The overall aim of the course is to provide students with a profound 
understanding of computation and effective computability through the abstract 
notion of automata and the language classes they recognize. 
Along with this, the students will get acquainted with the important notions of 
state, nondeterminism and minimization. 
 
After the course, the successful student will be able to perform the following 
constructions: 
 Aim 
1. Determinize and minimize automata; The overall aim of the course is to 

provide students with a profound 
understanding of computation and 
effective computability through the 
abstract notion of automata and the 
language classes they recognize. 

 
2. Construct an automaton for a given regular expression; 
 
3. Construct a pushdown automaton for a given context-free language; 

Along with this, the students will get 
acquainted with the important notions of 
state, nondeterminism and minimization. 

 
4. Construct a Turing machine deciding a given problem, 
  
5. Prove whether a language is or isn't regular or context-free by using the 
Pumping Lemma; 

After the course, the successful student 
will be able to perform the following 
constructions:   

6. Prove that a given context-free grammar generates a given context-free 1. Determinize and minimize automata; 
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language;  
2. Construct an automaton for a given 
regular expression;  

7. Prove undecidability of a given problem by reducing from a known 
undecidable problem,  

 
3. Construct a pushdown automaton for 
a given context-free language;  
 8. Apply the fundamental theorems of the course: Myhill-Nerode, Chomsky-

Schützenberger, and Rice's theorems. 4. Construct a Turing machine deciding 
a given problem, 

  
For passing the course, a student has to be proficient at problems of type 1-5; 
for the highest grade he/she has to be equally proficient at the remaining types 
of problems. 

5. Prove whether a language is or isn't 
regular or context-free by using the 
Pumping Lemma; 
 

 6. Prove that a given context-free 
grammar generates a given context-free 
language; Kursinnehåll 

• Part I. Finite Automata and Regular Languages: determinisation, 
regular expressions, state minimization, proving non-regularity with 
the pumping lemma, Myhill-Nerode relations.  

 
7. Prove undecidability of a given 
problem by reducing from a known 
undecidable problem,  

• Part II. Pushdown Automata and Context-Free Languages: context-
free grammars and languages, normal forms, proving non-context-
freeness with the pumping lemma, pushdown automata.  

 
8. Apply the fundamental theorems of 
the course: Myhill-Nerode, Chomsky-
Schützenberger, and Rice's theorems. 

• Part III. Turing Machines and Effective Computability: Turing 
machines, recursive sets, universal Turning machines, decidable and 
undecidable problems, reduction, other models of computability.  

 
For passing the course, a student has to 
be proficient at problems of type 1-5; for 
the highest grade he/she has to be 
equally proficient at the remaining types 
of problems. 

 

Förkunskaper 
5B1118/SF1610 Discrete Mathematics, mandatory  
5B1928/SF1642 Logic, recommended 

Syllabus 
• Part I. Finite Automata and 

Regular Languages: 
determinisation, regular 
expressions, state 
minimization, proving non-
regularity with the pumping 
lemma, Myhill-Nerode 
relations.  

Kursfordringar 
Examination (TEN1; 6 university credits). 

Kurslitteratur 
Dexter Kozen: Automata and Computability, Springer, 1997.  
 • Part II. Pushdown Automata 

and Context-Free 
Languages: context-free 
grammars and languages, 
normal forms, proving non-
context-freeness with the 
pumping lemma, pushdown 
automata.  

Övrigt 
Ordinarie examinator är Dilian Gurov. 

• Part III. Turing Machines 
and Effective Computability: 
Turing machines, recursive 
sets, universal Turning 
machines, decidable and 
undecidable problems, 
reduction, other models of 
computability.  

Prerequisites 
5B1118/SF1610 Discrete Mathematics, 
mandatory  
5B1928/SF1642 Logic, recommended 

Requirements 
Examination (TEN1; 6 university 
credits). 

Required Reading 
Dexter Kozen: Automata and 
Computability, Springer, 1997. 

Other 
Usual examiner is Dilian Gurov. 
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DD2377  Maskinnära programmering och 
datorarkitektur 

Low Level Programming and 
Computer Architecture 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Inge Frick, inge@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6956 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA2, PDI(I2) Lab    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
DM(F4)  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2377 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1377. 

Replaces 2D1377. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course about how computers are 
constructed and how they execute 
programs and how you can use this to 
write efficient programs. 

En kurs om hur datorer är uppbyggda och exekverar program samt hur man 
skriver effektiva program som utnyttjar dessa. 
 

Mål Aim 
After completed course, you shall be 
able to Efter fullgjord kurs skall du kunna 

• beskriva hur datorprogram och data lagras i datorn  
• beskriva hur datorprogram exekveras på olika nivåer • describe how data and 

computer programs are 
stored on the computer 

• beskriva hur datorer tolkar och exekverar maskinkod 
• beskriva hur datorer är uppbyggda • describe how computer 

programs are executed on 
different levels 

• läsa, förstå samt skriva C- och assemblerprogram för x86 
arkitekturen i Unix-miljö 

• describe how computers 
interpret and execute 
machine code 

• använda dina kunskaper för att skriva effektiva datorprogram som 
utnyttjar datorns uppbyggnad. 

 • describe how computers are 
constructed 

Kursinnehåll • read, understand and write C 
and assembler programs for 
the X86 architecture in a 
Unix environment 

Olika former av data och hur dessa representeras i datorn: tal, text samt 
datorprogram. 
Maskinkod och assemblerprogrammering. 

• use your knowledge to write 
efficient computer programs 
that use the computer's 
architecture. 

Hur datorer är uppbyggda. 
Olika typer av datorer, CISC och RISC. 
Pipelining, exekvering i omkastad ordning och därmed förknippade problem.  
Minneshierarkin från register till hårddisk. Syllabus 
C-programmering i allmänhet men särskilt optimering på ord och bit-nivån. Different forms of data and how they are 

represented in the computer: numbers, 
text and computer programs. Machine 
code and assembler programming. 

Övning i att använda dissasembler, debugger etc. 
 

The architecture of computers. CISC 
and RISC. Pipelining, out-of-order 
processing and related problems. The 
memory hierarchy from register to hard 
disk. C programming in general but 
especially optimization on the word and 
bit level. Exercise in using disassembler, 
debugger etc. 

Förkunskaper 
2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi eller 2D1321/DD1321 Tillämpad 
programmering och datalogi. 

Påbyggnad 
2D1486/DD2486 Systemprogrammering. 

Kursfordringar 
Prerequisites Laborationer (LAB1; 3 hp) (LAB2; 3 hp) och tentamen (TEN1; 1,5 hp). 2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science or 2D1321/DD1321 Applied 
Programming and Computer Science. Kurslitteratur 

R. E. Bryant och D. O'Hallaran: Computer Systems a Programmer's 
Perspective, Prentice Hall. Follow up 

2D1486/DD2486 Systems 
Programming.  

Övrigt Requirements 
Ordinarie examinator är Inge Frick. Laboratory assignments (LAB1; 3 
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university credits) (LAB2; 3 university 
credits) and examination (TEN1; 1,5 
university credits). 

Required Reading 
R. E. Bryant och D. O'Hallaran: 
Computer Systems a Programmer's 
Perspective, Prentice Hall. 

Other 
Usual examiner is Inge Frick. 
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DD2380  Artificiell intelligens  Artificial Intelligence 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Patric Jensfelt, patric@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6731 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Övningar    12 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Lab    30 h          
AUTO(D4)  Rekommenderad för/Recommended for 
D3, DM(F4), PSYS(D4), TEOR(D4) Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2380 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1380. 

Replaces 2D1380. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives a broad overview of 
the problems and methods studied in the 
field of artificial intelligence. 

Kursen ger en bred översikt över problem och metoder som studeras inom 
området artificiell intelligens.  
 

Aim 
Mål After completing this course the student 

will be able to Efter avslutad kurs skall studenten kunna   • analyse and solve problems 
involving various forms of 
search algorithms, including 
the design of heuristic 
functions to improve the 
efficiency of such solutions 

• analysera och lösa problem med olika former av sökning, inklusive 
framtagandet av heuristiker för att öka effektiviteten för lösningen 

• formulera och behandla kunskap i propositions- och första 
ordningens logik 

• formulera och lösa problem med osäker information med hjälp av 
Bayesianska metoder 

• formulate and process 
knowledge in propositional 
and first-order logic • förklara grunderna för kommunikation mellan agenter samt arbeta 

med grammatiker för att tolka och generera språk och räkna ut 
modeller för sannolikhetsbaserad språkbearbetning 

• formulate and solve 
problems with uncertain 
information using Bayesian 
approaches • relatera kursen grundstoff till en del aktuella forskningsproblem inom 

datorseende och robotik • explain the basics for 
communication between 
agents and work with 
grammars to parse and 
generate languages and 
compute models for 
probabilistic language 
processing. 

• utveckla system som använder sig av artificiell intelligens 
 
Utöver rent tekniska aspekter ger kursen dessutom praktiskt erfarenhet av 

• problemlösning både individuellt och i grupp 
• att presentera resultat, både skriftligt och muntligt 

• relate the material to some of 
the currently active research 
problems in computer vision 
and robotics 

• projektbaserat arbete. 
  
 

• develop systems that utilize 
artificial intelligence. Kursinnehåll 

Följande områden behandlas inom ramen för kursen: problemlösning med 
sökalgoritmer, heuristik och spel, kunskapsrepresentationer (logik), 
representation av osäker och resonerande kunskap (Bayesianska nätverk), 
beslutsteori och utility theory. Exempel på artificiell intelligens inom robot 
och datorseende kommer också att ges. 

 
Besides the purely technical aspects, the 
course also provides the student with 

• practical experience in 
working with problems both 
individually and in groups 

 • experience in presenting 
results both in writing and 
orally Förkunskaper 

2D1345/DD1345, Introduktion till datalogi och 2D1240/DN1240 Numeriska 
metoder, gk II och 5B1506/SF1906, Matematisk statistik, gk eller 
motsvarande. 

• experience with project 
based work 

Syllabus 
The following areas will be treated in 
the course: problem solving with search Påbyggnad 
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2D1422/DD2422 Bildbehandling och datorseende och 2D1431/DD2431 
Maskininlärning och 2D1432/DD2432 Artificiella neuronnät och andra 
lärande system och 2D1381/DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell 
intelligens. 

algorithms, heuristics and games, 
knowledge representation (logic), 
representing uncertain knowledge and 
reasoning (Bayesian networks), decision 
and utility theory. Examples of using 
artificial intelligence methods in 
computer vision, robotics, etc will be 
given. 

Kursfordringar 
För att slutföra kursen måste studenten genomföra 
 
individuella hemuppgifter (INLA; 3 hp) 
lösa en projektuppgift i en grupp med fyra studenter där en artificiell agent ska 
implementeras. Arbetet ska presenteras i en skriftlig rapport och i en muntlig 
presentation (PROA; 3 hp) 

Prerequisites 
2D1345/DD1345 Introduction to 
Computer Science and 2D1240/DN1240 
Numerical Methods, Basic Course II and 
5B1506/SF1906 Mathematical 
Statistics, Basic Course or equivalent. 

Kurslitteratur Follow up 
Artificial Intelligence: A Modern Approach (Second Edition) by Stuart J. 
Russell and Peter Norvig, Prentice Hall (2003), ISBN 0-13790-395-2 

2D1431/DD2431 Machine Learning and 
2D1432/DD2432 Artificial Neural 
Networks and Other Learning Systems 
and 2D1422/DD2422 Image Analysis 
and Computer vision and 
2D1381/DD2381 Industrial Applications 
of Artificial Intelligence. 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Carlsson. 

Requirements 
Assignments (INLA; 3 university 
credits) and an examination project 
(PROA; 3 university credits). 

Required Reading 
Artificial Intelligence: A Modern 
Approach (Second Edition) by Stuart J. 
Russell and Peter Norvig, Prentice Hall 
(2003), ISBN 0-13790-395-2 

Other 
Usual examiner is Stefan Carlsson. 
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DD2381  Industriella tillämpningar av artificiell 
intelligens 

Industrial Applications of Artificial 
Intelligence 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Rand Waltzman, rand@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6337 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDAT(D4)  Rekommenderad för/Recommended for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2381 Kurssida/Course Page 

 

Replaces 2D1381. 

Replaces 2D1381. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
where the students learn to use methods 
from AI to solve problems from their 
own application areas. 

Advanced course in computer science where the students learn to use methods 
from AI to solve problems from their own application areas. 
 

Mål Aim 
After attending this course, the student 
will be expected to: After attending this course, the student will be expected to: 

  
1.  Have a basic understanding of a broad range of AI techniques that have 
been developed over the past 30 years.   

1.  Have a basic understanding of a 
broad range of AI techniques that have 
been developed over the past 30 years.     2.  Have a basic understanding of how different AI techniques can be used in a 

variety of digital entertainment forms. 
2.  Have a basic understanding of how 
different AI techniques can be used in a 
variety of digital entertainment forms.  
 3.  Be able to evaluate the applicability of a particular AI technique in a given 

digital entertainment project from both a technical and financial perspective. 3.  Be able to evaluate the applicability 
of a particular AI technique in a given 
digital entertainment project from both a 
technical and financial perspective. 

 
4.  Be familiar with a variety of tools (both commercial and academic) that 
can be used to implement AI techniques in a digital entertainment project.  

4.  Be familiar with a variety of tools 
(both commercial and academic) that 
can be used to implement AI techniques 
in a digital entertainment project. 

 
5.  Be able to evaluate whether a specific AI tool is technically and 
economically viable for a given project. 

  5.  Be able to evaluate whether a 
specific AI tool is technically and 
economically viable for a given project. 

6.  Be familiar with the main sources of information regarding the application 
of AI to digital entertainment. 
  

6.  Be familiar with the main sources of 
information regarding the application of 
AI to digital entertainment. 

Kursinnehåll 
Illustrate the use of established techniques such as semantic nets, rule based 
programming, logic programming, automatic planning, and machine learning 
(including neural nets) in a variety of existing applications systems 

Syllabus 
Illustrate the use of established 
techniques such as semantic nets, rule 
based programming, logic 
programming, automatic planning, and 
machine learning (including neural nets) 
in a variety of existing applications 
systems. 

 

Förkunskaper 
Experience with computers in general and a good knowledge of at least one 
programming language.  This course is designed for advanced undergraduate 
students, graduate students, and professionals in the engineering, chemical, 
and biological sciences. Prerequisites 

Experience with computers in general 
and a good knowledge of at least one 
programming language.  This course is 
designed for advanced undergraduate 
students, graduate students, and 
professionals in the engineering, 

Påbyggnad 
2D1380/DD2380 Artificial Intelligence. 

Kursfordringar 
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Laboratory assignments (LAB1; 6 university credits). chemical, and biological sciences. 

Follow up Kurslitteratur 2D1380/DD2380 Artificial Intelligence. To be announced at course start. Previous year course material produced at the 
department was used. Requirements 

Laboratory assignments (LAB1; 6 
university credits).  

Övrigt Required Reading 
Usual examiner is Rand Waltzman. To be announced at course start. 

Previous year course material produced 
at the department was used. 

Other 
Usual examiner is Rand Waltzman. 
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DD2385  Programutvecklingsteknik  Software Engineering 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Karl Meinke, karlm@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08/790 6337 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
IAM(MEDIA3), KSI(I3), PDI(I2) Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BIOE(E3, E4), KSYS(E3, E4), 
MDI(MEDIA3), SYS(E3, E4) 

Lab    18 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 
for  

DM(F3), F4, FMD(F3), M4, OS(F4), T4 Valfri för/Elective for 
Svenska och engelska/ Swedish and English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2385 Kurssida/Course Page 

 

Replaces 2D1385. 

Replaces 2D1385. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in computer science 
treating modeling, object oriented 
analysis, program development 
environments, class libraries, 
encryption, and data security. 

A second course in computer science treating modeling, object oriented 
analysis, program development environments, class libraries, encryption, and 
data security. 
 

Aim Mål The overall aim of the course is to 
provide an understanding of advanced 
methods for software development and 
basic principles of software engineering, 
based on the Java programming 
language.  

The overall aim of the course is to provide an understanding of advanced 
methods for software development and basic principles of software 
engineering, based on the Java programming language.  
This understanding means that after the course you should be able to: 

• Perform an object-oriented analysis of an informal text-based 
software requirements document, identifying ambiguities, omissions 
and inconsistencies; translate such a document into object-oriented 
requirements using a Noun/Verb/Relational-Phrase methodology, and 
construct a data dictionary. 

This understanding means that after the 
course you should be able to: 

• Perform an object-oriented 
analysis of an informal text-
based software requirements 
document, identifying 
ambiguities, omissions and 
inconsistencies; translate 
such a document into object-
oriented requirements using a 
Noun/Verb/Relational-Phrase 
methodology, and construct a 
data dictionary. 

• You should be able to translate the information contained in a data 
dictionary into a UML class diagram which accurately models the 
same information, including aggregation, inheritance and multiplicity 
. 

• You should be able to draw object diagrams which correctly 
instantiate a class diagram under different data constraints. You 
should be able to abstract information from one or more object 
diagrams to derive a class diagram. 

• You should be able to 
translate the information 
contained in a data dictionary 
into a UML class diagram 
which accurately models the 
same information, including 
aggregation, inheritance and 
multiplicity . 

• You should be able to critically analyse a short description of a 
software engineering project and an IT company's business model, 
and based on this analysis you should be able to recommend a 
software lifecycle model that is appropriate to the company and the 
project . • You should be able to draw 

object diagrams which 
correctly instantiate a class 
diagram under different data 
constraints. You should be 
able to abstract information 
from one or more object 
diagrams to derive a class 
diagram. 

• You should be able to critically analyse a short description of a 
software engineering project, and based on this analysis you should 
be able to recommend a global software architecture and small scale 
software patterns that are appropriate to the project. 

• You should be able to design and understand language independent 
data models, based on XML, that can be used to define data 
interchange standards between software systems, databases, files and 
communication protocols. You should understand the relationship 
between data models based on UML class diagrams and DTD data 
models, so that you can convert between the two. This understanding 
must also extend to UML object diagrams and XML data files, so 

• You should be able to 
critically analyse a short 
description of a software 
engineering project and an IT 
company's business model, 
and based on this analysis 
you should be able to 

532 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

that again you can convert between the two. recommend a software 
lifecycle model that is 
appropriate to the company 
and the project . 

• You should understand a variety of advanced Java programming 
features, including Swing GUI components, exceptions, network 
programming and concurrency, and be able to apply these to small 
practical exercises arising from lab work. 

• You should be able to 
critically analyse a short 
description of a software 
engineering project, and 
based on this analysis you 
should be able to recommend 
a global software architecture 
and small scale software 
patterns that are appropriate 
to the project. 

 

Kursinnehåll 
Modelling and modularization with or without objects, real examples. Clients 
and server programs, multi-layered solutions. 
Object oriented analysis, modelling using UML. Systematic program 
development. Practical exercises. 

• You should be able to design 
and understand language 
independent data models, 
based on XML, that can be 
used to define data 
interchange standards 
between software systems, 
databases, files and 
communication protocols. 
You should understand the 
relationship between data 
models based on UML class 
diagrams and DTD data 
models, so that you can 
convert between the two. 
This understanding must also 
extend to UML object 
diagrams and XML data 
files, so that again you can 
convert between the two. 

Development environments, class libraries for graphical interfaces, XML. 
Authorization, security, and encryption. Legal aspects. 
Java is used as programming language. 
 

Förkunskaper 
One of the courses: 2D1320/DD1320 Applied Computer Science, 
2D1343/DD1343 Computer Science, 2D1344/DD1344 Fundamentals of 
Computer Science or the equivalent. Programming experience using Java. 

Påbyggnad 
2D1953 Graphics and Interaction Programming, 2D1387/DD2387 Program 
System Construction Using C++. 

Kursfordringar 
Examination (TEN1; 3 university credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 2 university credits). 

• You should understand a 
variety of advanced Java 
programming features, 
including Swing GUI 
components, exceptions, 
network programming and 
concurrency, and be able to 
apply these to small practical 
exercises arising from lab 
work. 

Kurslitteratur 
To be announced at course start. Previous year: Brande, Software design. 
 

Övrigt 
Usual examiner is Karl Meinke. 

Syllabus 
Modelling and modularization with or 
without objects, real examples. Clients 
and server programs, multi-layered 
solutions. 
Object oriented analysis, modelling 
using UML. Systematic program 
development. Practical exercises. 
Development environments, class 
libraries for graphical interfaces, XML. 
Authorization, security, and encryption. 
Legal aspects. 
Java is used as programming language. 

Prerequisites 
One of the courses: 
2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science, 2D1343/DD1343 Computer 
Science, 2D1344/DD1344 
Fundamentals of Computer Science or 
the equivalent. Programming experience 
using Java. 

Follow up 
2D1953 Graphics and Interaction 
Programming, 
2D1387/DD2387 Program System 
Construction Using C++. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
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Laboratory assignments (LAB1; 2 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: Brande, Software design. 

Other 
Usual examiner is Karl Meinke. 
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DD2387  Programsystemkonstruktion med C++  Program System Construction 
Using C++ 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Alexander Baltatzis, alba@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6341 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPVUM1 Övningar    6 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMDA4 Lab    32 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
AUTO(D4), D3, DATA(D4), DM(F4), E4, F4, 
PSYS(D4) 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2387 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1387. 

Replaces 2D1387. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in computer science 
giving good knowledge of the C++ 
programming language and techniques 
for effective construction of large 
program systems in C++. 

En fortsättningskurs i datalogi som ger goda kunskaper i språket C++ och 
behandlar tekniker för effektiv konstruktion av stora programsystem i C++. 
 

Mål 
Aim Efter genomgången kurs ska du kunna  The goals of the course are to give the 
students • programmera med dynamisk minnesallokering  

• tillämpa standardbiblioteket  • good knowledge of all parts 
of the C++ programming 
language 

• skriva riktig C++-syntax  
• skriva testkod • knowledge of and 

proficiency in methods for 
developing, i.e. design, 
implementation, testing, and 
debugging, programs in C++ 

• relatera till avancerad C++-litteratur  
• programmera generiskt med typparameterisering  
• tillämpa dina förkunskaper om objektorienterad programmering i 

C++  • good knowledge of the 
difficulties with and the 
weaknesses of C++ and 
methods to overcome them 

• modellera ett omfattande objektorienterat projekt  
• presentera och motivera en objektorienterad modell  

Ambitionen är att så väl som möjligt, givet den avsatta tiden, förbereda er på 
näringslivets krav på en programmerare. Du som går kursen ska efter 
genomgången kurs känna att du behärskar alla delar av C++ och att du fått ett 
självförtroende så att du kan gå in i befintliga C++-projekt i näringslivet och 
vidareutveckla eller underhålla koden. 

so that they will be able to 
• develop functioning program 

modules in C++ in an 
effective way. 

Syllabus 
Development of C++ from Simula to 
ISO standard. 

 
Som programmerare på ett företag kan du hamna i en situation där du är 
alldeles ensam om att fatta dina beslut. Då är det viktigt att du behärskar de 
mest centrala begreppen. Mitt i kursen ges en tenta som testar de centrala 
begreppen och även din förmåga att kunna slå upp och förklara svårare 
begrepp. 

All parts of C++ according to the ISO 
standard including classes, simple and 
multiple inheritance, generic functions 
and classes, exceptions, constant 
declarations, streams, name spaces, type 
equivalence and type compatibility, the 
pre-processor.  

C++ är ett innehållsrikt och komplext språk jämfört med t.ex. Java. En del nya 
programmeringsbegrepp som dynamisk minneshantering och 
typparameteriserad programmering. Förutom att dina kunskaper testas på 
tentan så får du tillfälle att öva på dessa begrepp i de första labbarna.  

Program construction using C++: good 
programming style, object oriented 
development in C++, rules of thumb and 
hints for design and implementation of 
programs in C++, support for 
modularization and memory handling, 
making the code effective, common 
errors and traps, debugging, static and 
dynamic linking, portability. 

 
Den sista uppgiften är skriven för att lösas med klassisk objektorientering. 
Objektorienterad programmering förutsätts du kunna sedan tidigare och dina 
kunskaper kommer att kompletteras med det som gäller specifikt för 
objektorientering i C++.  

 
The laboratory part consists of two 
laboratory assignments and a project  

535 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Uppgiften är ditt sätt att visa att du behärskar centrala delar av språket C++. 
Att du vet hur polymorfism och virtual fungerar, att du kan sätta restriktioner 
på data med public/private/friends/const och att du kan hantera 
minnesallokering rätt. 

assignment. The laboratory part will 
take about 100 hours. 

Prerequisites 
Knowledge of object orientation or Java 
programming corresponding to 
2D1350/2D1361/DD1361 Programming 
Paradigms, 2D1443 Computer Science, 
or 2D1344/DD1344 Fundamentals of 
Computer Science. 

 

Kursinnehåll 
C++ utveckling från C och Simula till ISO-standard.  
Genomgång av alla delar av C++ enligt ISO-standarden, däribland klasser, 
enkelt och multipelt arv, överlagring, generiska funktioner och klasser, särfall, 
konstantdeklarationer, strömmar, namnrymder, typekvivalens och 
typkompatibilitet, preprocessorn.  

Follow up 
2D1455/DD2455 Theoretical 
Foundations of Object-Orientation. 

Requirements Programkonstruktion med C++: god programmeringsstil, tillvägagångssätt 
vid objektorienterad utveckling i C++, tumregler och tips för design och 
implementation av C++-program, stöd för modularisering och 
minneshantering, effektivisering av programkoden, vanliga fel och fällor, 
Unicode och lokalisering, användning av standardbiblioteket, verktyg för 
testning och felsökning, statisk och dynamisk länkning och namnmangling, 
portabilitet. 

Written examination (TEN1; 1,5 
university credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 4,5 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: J. Lajoie & S. Lippman: 
C++ primer or B. Stroustrup: The C++ 
programming language.  

Laborationsdelen (LAB1) består av två laborationer och en projektuppgift. 
Laborationsdelen förväntas ta ca 100 timmar. Other 

Usual examiner is Karl Meinke. 
 

Förkunskaper 
Kunskaper i objektorientering och Javaprogrammering motsvarande 
2D1350/2D1361/DD1361 Progammeringsparadigm, 2D1343 Datalogi eller 
2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi. 

Påbyggnad 
2D1455/DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes J. Lajoie & S. Lippman: 
C++ primer eller B. Stroustrup: The C++ programming language. 
 

Övrigt 
Kursen kan inte kombineras med den utgångna kursen 2D1358 OOPK med 
C++. 
Ordinarie examinator är Karl Meinke. 
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DD2388  Programsystemkonstruktion med .NET 
Framework 

Program System Construction 
using .NET Framework 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Alexander Baltatzis, alba@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6341 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPVUM1 Lab    32 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4, PSYS(D4)  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2388 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1388. 

Replaces 2D1388. 

Kortbeskrivning Abstract 
Second course in computer science, 
giving a summary of and training in the 
Microsoft .NET technology. 

Kursen är en fortsättningskurs i datalogi som ger en god översikt över och 
träning i Microsofts .NET-teknologi. Kraven som ställts på utvecklare i .NET 
är vitt skilda, från RAD (Rapid Application Development) till långsiktigt 
hållbara affärssystem. Kursen har som ambition att så väl som möjligt, givet 
den avsatta tiden, förbereda er på näringslivets krav på utveckling med .NET-
plattformen. 

Aim 
Upon completing this course, the student 
should be able to 
 

• use the C# language to 
develop software 

 

Mål • explain the difference 
between C#, C++, Java, 
assembler and IL 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
• använda språket C# för att utveckla program • use Visual Studio as 

development environment • redogöra för skillnaden mellan programspråken C#, C++, Java, 
assembler och IL • use MSDN as knowledge 

base • använda Visual Studio som utvecklingsmiljö 
• look up answers in the .NET 

API • använda MSDN som kunskapsbas att söka i 
• vara allmänt orienterad i uppbyggnaden av .NET API • use the GUI builder for rapid 

development • kunna söka tillämplig funktionalitet i .NET API 
• develop web software with 

ASP.NET • använda GUI-byggare för att snabbt göra grafiska användargränssnitt 
• bygga webbgränssnitt med ASP.NET • use XML as data source 
• ansluta och använda databas för lagring • develop web services 

• automatically generate and 
use client code for web 
services 

• använda XML som databärare 
• skriva web services 
• automatiskt generera klientkod till web services • write web pages that interacts 

with web services • skriva webbgränssnitt till web services 
 Syllabus 

The C# language, compiling and IL. 
Kursinnehåll Visual Studio as GUI builder - strength 

and weaknesses. Språket C#, kompilering och IL. 
Connecting and storing to database. 
Transaction security. 

Visual Studio som grafisk gränssnittsbyggare - dess styrkor och svagheter. 
Anslutning och lagring i databas. Transaktionssäkerhet mot databas. ASP.NET web technology. 
Webbgränssnitt med ASP.NET. XML as data carrier - how is it used in 

the industry. Advantages and 
disadvantages with XML. 

XML som databärare - hur det används i industrin. Fördelar och nackdelar 
med XML. 

Web services. Web services. 
 Prerequisites 

Equivalent to Software Engineering 
2D1385/DD2385 or Programming 
Paradigms 2D1361/DD1361. 

Förkunskaper 
Motsvarande kurserna 2D1385/DD2385 Programutvecklingsteknik eller 
2D1361/DD1361 Programmeringsparadigm. Follow up 

Please discuss with the course leader. 
Påbyggnad 
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Tala med kursledaren. Requirements 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits, LAB2; 4,5 university 
credits) 

Kursfordringar 
Laborationer (LAB1; 3 hp, LAB2; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Required Reading 
.NET Application Development av Mössenböck, Beer, Birngruber och Wöss. .NET Application Development av 

Mössenböck, Beer, Birngruber och 
Wöss.  

Övrigt Other 
Kursen är platsbegränsad. 
Ordinarie examinator är Karl Meinke. 

Only a limited number of students can 
be admitted. 
Usual examiner is Karl Meinke. 
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DD2390  Internetprogrammering  Internet Programming 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Sten Andersson, stene@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6281 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
IAM(MEDIA4) Lab    32 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMDA4, MDI(MEDIA4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
ITEK(D4) Rekommenderad för/Recommended for 
D3, DM(F4), E4, F4, PSYS(D4) Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2390 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1390. 

Replaces 2D1390. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in computer science 
giving a broad overview of Internet 
programming. 

En fortsättningskurs i datalogi som ger en bred översikt över 
internetprogrammering. 
 

Aim 
Mål After the course the students should be 

able to  Efter godkänd kurs ska du kunna  
• describe the principal 

structure of the internet and 
its most important protocols.  

• beskriva internets principiella uppbyggnad och dess viktigaste 
protokoll.  

• use socket- and 
threadprogramming.  

• använda socket- och trådprogrammering.  
• förklara HTTP-protokollets struktur och funktion.  • explain the structe and 

function of the HTTP-
protocol.  

• utveckla en webbsida med dynamisk HTML.  
• använda distribuerade objekt (RMI).  

• develop a webpage with 
dynamic HTML.  

• använda krypteringsteknik med JSSE.  
för att ha möjlighet att  • use distributed objects.  

• konstruera enklare klient-servertillämpningar med Java för webben.  • use cryptography with JSSE.  
 so that they can  

• develop a basic client-server 
system for the web.  Kursinnehåll 

Grundläggande internetkunskap med begrepp som protokoll, datagram och 
internetworking. Socketprogrammering, trådprogrammering och chatprogram. 
HTML, CSS och javascript. Applets och RMI. HttpServrar. Kryptering med 
JSSE, SSL/TLS, HTTPS. XML och JAXP.  

Syllabus 
Basic knowledge of internet concepts 
such as protocol, datagram and 
internetworking. Socketprogramming, 
threadprogramming and chatprograms. 
HTML, CSS and javascript. Server-side 
programming with Java Server Pages. 
Applets and RMI. Cryptography with 
JSSE, SSL/TLS, HTTPS. XML and 
JAXP.  

 

Förkunskaper 
Goda förkunskaper i Java motsvarande 2D1345/DD1345, 2D1342/DD1342 
eller 2D1385/DD2385. 

Påbyggnad Prerequisites 
Good skills in the Java language, one of 
the courses 2D1345/DD1345, 
2D1342/DD1342 or 2D1385/DD2385 or 
equivalent. 

2D1483/DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp). 
Projektuppgift (PRO1; 1,5 hp). Follow up 

2D1483/DD2483 Development of Web 
Applications with Enterprise Java. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen.  

Requirements 
Laboratory assignments (LAB1; 4,5 
university credits). 
Project work (PRO1; 1,5 university 
credits). 

 

Övrigt 
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Ordinarie examinator är Yngve Sundblad. Required Reading 
Will be notified when the course starts. 
The previous year material produced at 
the department was used.  

Other 
Usual examiner is Yngve Sundblad. 
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DD2392  Internets protokoll och principer  Protocols and Principles of the 
Internet 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Olof Hagsand, olofh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6534 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
DATA(D3), ITEK(D3, D4) Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
TPVUM1 Lab    20 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4  Valfri för/Elective for 
English and Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2392 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1392. 

Replaces 2D1392. 

Kortbeskrivning Abstract 
A continuation course in computer 
science giving a good insight into and a 
overview of internet technology and 
services on Internet. 

En fortsättningskurs i datalogi som ger en god inblick i och överblick över 
internetteknik och tjänster på Internet. 
 

Mål Aim 
After the course, the student should be 
able to: Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten: 

  
• på en allmän nivå kunna redogöra för Internets uppbyggnad, dess 

tjänster och protokoll, inklusive administration och organisation av 
globala resurser på Internet, t.ex. domännamn, IP-adresser och 
Internetstandarder. 

• generally describe the 
architecture of the Internet, 
its services and protocols, 
including the administration 
and organization of global 
Internet resources, such as 
domain names, IP addresses 
and Internet standards. 

• i teknisk detalj kunna beskriva hur de centrala protokoll som Internet 
baseras på fungerar, inklusive IP, UDP, TCP, ARP, ICMP, SNMP, 
DNS, SMTP, osv. • in technical detail explain the 

central protocols that 
constitute the Internet, 
including IP, UDP, TCP, 
ARP, ICMP, SNMP, DNS 
and SMTP. 

• kunna redogöra för abstraktionsmetoder och principer inom 
nätverksdesign, inklusive lagerprincipen, end-to-end principen, 
timglasmodellen, enkapsulering och multiplexering. 

• kunna redogöra för hur protokollen är implementerade i slutsystem 
och routrar.  Redovisa hur paket vidarebefodras genom en router, 
inklusive routning, forwardering och felhantering. 

• describe abstractions and 
principles for network 
design, including layering, 
the end-to-end principle, the 
hourglass model, 
encapsulation and 
multiplexing. 

• kunna redogöra och jämföra olika metoder för adressering, vägval 
och feldetektion och hur de används inom bryggade respektive 
routade nät. 

• i detalj kunna förklara hur tillförlitlighet stöds av Internets 
transportprotokoll, t.ex. TCP och SCTP. Redogöra för algoritmer för 
koppelhantering, flödeskontroll, trafikstockning och felhantering. 
Dessutom att praktiskt ur en paketlogg kunna beskriva 
protokollbeteendet. 

• describe how the procotols 
are implemented in end 
systems and routers. Explain 
how packet forwarding is 
acheived in a router, 
including routing, forwarding 
and error handling. • redogöra i detalj hur namnuppslagning på Internet fungerar och 

praktiskt kunna konfigurera en enkel namnserver. • assess different methods for 
naming, addressing, routing 
and error detection and how 
they are used in bridged and 
routed networks. 

• redogöra för säkerhetsaspekter inom nätverksteknik och hur 
brandväggar och adresstranslation fungerar och vilka behov de 
tillfredställer. 

• på en allmän nivå förklara hur routning sker internt, inom och 
mellan, autonoma system, samt förklara hur de vanligaste VPN-
teknikerna fungerar. 

• in detail explain how 
reliability is provided by the 
Internet transport protocols 
such as TCP and SCTP. 
Describe algorithms for 
connection control, flow 
control, congestion control 
and error handling. The 

 

Kursinnehåll 
Översikt av TCP/IP och OSI modellen, lokala och globala nätverk, 
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routningsprotokoll, transportprotokoll (TCP/UDP), adressering switchade och 
routade nät, namnuppslag, IPv6, nätsäkerhet, adresstranslation. I kursen ingår 
gästföreläsningar samt en laborationskurs. 

student should also be able to 
describe the protocol 
behaviour by studying a 
packet trace. 

 • in detail describe how name 
lookup on the Internet works 
and be able to configure a 
simple name server. 

Laborationer: TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP, FTP, ROUTNING. 
 

• describe security aspects 
within networking and how 
firewalls and address 
translation works and why 
they are necessary. 

Förkunskaper 
Motsvarande någon av kurserna 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 
2D1345/DD1345 Introduktion till datalogi, 2D1343/DD1343 Datalogi, 
2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi. 

• on a general level describe 
how routing works internally, 
and between, autonmous 
systems, as well as explain 
how they most common VPN 
technologies work. 

Påbyggnad 
2D1490/DD2490 IP-routning inom enkla datornät. 

Kursfordringar 
En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).  
Hemuppgifter (HEM1; 1,5 hp). 

Syllabus 
Overview of the TCP/IP and OSI 
models, adressing, local and wide-area 
networks, routing protocols, transport 
protocols (TCP/UDP), switched and 
routed networks, name lookup, IPv6, 
network security and address translation. 
The course contains several guest 
lecturers and a thorough lab course. 

Kurslitteratur 
Behrouz A Forouzan, TCP/IP Protocol Suite, tredje utgåvan 
 

Övrigt 
Kursen ges tillsammans 2E1605/EP2120. 
Ordinarie examinator är Olof Hagsand. 

 
Labs: TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP, 
FTP, Routing 

Prerequisites 
One of the courses 2D1320/DD1320 
Applied Computer Science, 
2D1345/DD1345 
Introduction to Computer Science, 
2D1343 Computer Science, 
2D1344/DD1344 
Fundamentals of Computer Science or 
the equivalent. 

Follow up 
2D1490/DD2490 IP Routing in Simple 
Computer Networks 

Requirements 
Written examination (TEN1; 3 
university credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 
Home assignments (HEM1; 1,5 
university credits). 

Required Reading 
Behrouz A Forouzan, TCP/IP Protocol 
Suite, third edition 

Other 
The course is given together with 
2E1605/EP2120 
Usual examiner is Olof Hagsand. 
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DD2395  Datasäkerhet  Computer Security 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Mikael Goldmann, migo@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6813 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
DATA(D4) Övningar    6 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMDA4 Lab    16 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
ITEK(D4) Rekommenderad för/Recommended for 
D3, DM(F4), IIS(D4), PSYS(D4), TEOR(D4) Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2395 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1395. 

Replaces 2D1395. 

Kortbeskrivning Abstract 
Second course in computer science that 
gives an overview of the field of 
computer security. The course will cover 
threats as well as counter measures. 

Fortsättningskurs i datalogi som ger en översikt av området datasäkerhet. På 
kursen kommer både hot och motåtgärder att tas upp. 
 
Datasäkerhet har på senare tid blivit ett allt mer aktuellt ämne. På senare år har 
hot såsom maskar regelbundet figurerat på löpsedlar. Datasäkerhet börjar 
också bli något som företag använder i sin marknadsföring. 

 
The importance and public awareness of 
computer security is ever increasing. In 
the past few years, high profile threats 
such as Internet worms are making 
headline news, and security is starting to 
become a selling point for products. 

 
Inom ett flertal områden är kraven på datasäkerhet mycket höga, däribland 
banker, online-spelande och E-handel. Aktuellt är även frågor om personlig 
integritet med lagstiftning om datalagring och globala avlyssningsnätverk som 
Echelon. 

 
There are many areas where computer 
security is a business-critical issue, such 
as on-line banking, Internet gambling, 
and E-commerce. Privacy issues for 
individuals are also important, with data 
retention laws and global eavesdropping 
networks such as Echelon. 

 

Mål 
Studenten ska kunna 
 

Aim • förklara och korrekt använda central terminologi 
The goal is that the students gain • förklara och resonera kring grundläggande begrepp • awareness of computer 

security • tillämpa designtekniker vid programmering för att skriva säker 
programvara • knowledge of available tools 

• knowledge of terminology • redogöra för vanliga hot och säkerhetshål 
so that they • hitta och använda dokumentation av säkerhetsrelaterade problem och 

verktyg 
• will be aware of possible 

threats 
• analysera små exempel på program och system med avseende på 

säkerhet. 
• can counter threats using 

existing tools 
• can develop secure software. • analysera och resonera kring olika metoder och mekanismer för att 

åstadkomma säkerhet i datasystem Syllabus 
• security conscious 

programming and security 
holes 

 
för att 

• utvecklare av mjukvara och datasystem måste ha säkerhet i åtanke • introduction to cryptography 
• den intresserade ska kunna gå vidare och specialisera sig inom data- 

och nätverkssäkerhet 
• security mechanisms in 

conventional operating 
systems  • security models 

• overview of network security Kursinnehåll 
• viruses, worms, and trojans 

• säkerhetsmedveten programmering och säkerhetshål • administrative, legal, and 
ethical aspects. • introduktion till kryptografi 

• säkerhetsmekanismer i konventionella operativsystem Prerequisites 
• säkerhetsmodeller Introduction to Computer Science, 
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2D1345/DD1345 or equivalent. • översikt av nätverkssäkerhet 
• virus, maskar och trojaner Follow up 

2D1449/DD2449 Foundation of 
Cryptography and DD2495 Network 
Security. 

• administrativa, juridiska och etiska aspekter. 
 

Förkunskaper Requirements 
Introduktion till datalogi (2D1345/DD1345) eller motsvarande. Laboratory assignments (LAB1; 3 

university credits) 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 

Påbyggnad 
2D1449/DD2449 Kryptografins grunder och DD2495 Nätverkssäkerhet. 

Required Reading Kursfordringar Not decided yet. Will be announced at 
course start as latest. Tentamen (TEN1; 3 hp) 

Laborationer (LAB1; 3 hp) 
Other 

Kurslitteratur Usual examiner is Mikael Goldmann. 

Kurslitteratur är ännu inte bestämd, men meddelas senast i samband med 
kursstart. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Mikael Goldmann. 
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DD2396  Bioinformatik  Bioinformatics 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Lars Arvestad, arve@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-5537 8465 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBIOM1 Lab    16 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska i period 2, Svenska i period 3  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2396 Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Lars Arvestad, arve@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-5537 8465 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BII(I3), BIOK(BIO3), MILB(BIO3), 
MOLB(BIO3), PROB(BIO3), TRÄB(BIO3) 

Lab    16 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
 

TLÄKM1 Rekommenderad för/Recommended for 
Engelska i period 2, Svenska i period 3 Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2396 Kurssida/Course Page 

  

Ersätter 2D1396. 

Replaces 2D1396. 

Mål Aim 
This course aims to give an introduction 
to the field of Bioinformatics and the 
tools it provides for researchers today. 
This includes an understanding of basic 
theory in the area and skills in using 
commonly used software tools. An 
overview of the future direction of 
Bioinformatics is also offered through 
examples from the scientific frontline. 

Det övergripande målet för kursen är att ge grundläggande kunskaper om de 
bioinformatikverktyg som finns tillgängliga idag. Detta innefattar teoretisk 
förståelse samt färdigheter i att praktiskt hantera verktygen. Kursen ska också 
visa hur ämnet utvecklas genom exempel från forskningens frontlinje.  
 

Kursinnehåll 
Efter fullföljd kurs ska du kunna 

Syllabus • utnyttja de viktigaste öppna databaserna för litteratur, sekvensdata 
och strukturinformation,  After completing this course, you will 

be able to 
• utföra jämförelser av sekvenser samt ge goda tolkningar av 

resultaten,  
• use the most important public 

databases for literature, 
sequence information and 
structure information.  

• rationellt välja mellan olika modeller av evolution, 
• återskapa en sekvensfamiljs evolutionära historia på bästa sätt,  • perform sequence 

comparisons and give 
justified interpretations of the 
results.  

• ta fram viktig strukturell information om gener, proteiner, och 
genom,  

• tolka och använda information of geners aktivitet, • choose between evolutionary 
models in a rational way.  • skatta signifikansen på bioinformatiska resultat, 

• diskutera möjligheter och begränsningar hos bioinformatiska verktyg, • reconstruct the evolutionary 
history of a sequence family 
as well as data allows.  

• planera för nya bioinformatiska problem och kunna lösa dessa genom 
att kombinera verktygen som du lär dig i kursen.  • provide important structural 

information about genes, 
proteins, and genomes.  

 

Förkunskaper • interpret and make use of 
gene expression data.  3A1501/BB1010 Inledande bioteknik och 3A1512/BB1020 Cellbiologi. 

Datorvana motsvarande 2D1311/DD1311 Programmeringsteknik eller 
2D1212/DD1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering. 

• establish the statistical 
significance of bioinformatic 
results.  

Påbyggnad • discuss opportunities and 
limitations with 
bioinformatic tools  2D1397/DD2397 Tillämpad bioinformatik. 

2D1450/DD2450 Algoritmisk bioinformatik. • plan for new bioinformatic 
problems and solve these by 
combining the tools you Kursfordringar 
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En tentamen (TENA; 4,5 hp). 
Laborationer (LABA, 1,5 hp) 

learn about in this course. 

Prerequisites 
3A1501/BB1010 Introduction to 
biotechnology and 3A1512/BB1020 
Cellbiology and basic computer 
knowledge equivalent to 
2D1311/DD1311 Programming 
Technique or 2D1212/DD1212 
Numerical Methods and Basic 
Programming. 

Kurslitteratur 
Senast användes Baxevanis och Oullette, Bioinformatics: A practical guide to 
the analysis of genes and proteins, men det kan komma att ändras till nästa 
kursomgång. Se kurshemsidan eller kontakta kursansvarig.  
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Jens Lagergren. Follow up 

2D1397/DD2397 Applied 
Bioinformatics. 
2D1450/DD2450 Algorithmic 
Bioinformatics. 

Requirements 
One exam (TENA; 4,5 university 
credits). 
Laboratory assign (LABA; 1,5 
university credits). 

Required Reading 
Subject to change, but we have recently 
used Baxevanis och Oullette, 
Bioinformatics: A practical guide to the 
analysis of genes and proteins. Please 
check with the course homepage or 
course coordinator.  

Other 
Usual examiner is Jens Lagergren. 
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DD2397  Tillämpad bioinformatik  Applied Bioinformatics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Arvestad, arve@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-5537 8465 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
Fail, pass Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TBIOM2 Lab    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BIO4  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2397 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1397.<BR>Kursen ges för första gången 07/08. 

Replaces 2D1397.<BR>The course is given for the time 07/08. 

Mål Aim 
Bioinformatics has become an important 
tool for handling and utilizing the large 
sets of valuable data produced in 
Molecular Biology. Computerized 
analysis has a role both as support for 
wet-lab projects and as a means of 
extracting knowledge from already 
available datasets. The fast-growing 
amount of data makes it necessary to be 
able to automate analysis and make 
analysis on a very large scale. This 
course aims to introduce techniques for 
meeting this challenge. 

Inom molekylärbiologin har bioinformatik blivit ett viktigt verktyg för att 
kunna hantera och dra nytta av de stora mängder värdefulla data som 
produceras. Datoriserad analys har en roll som både ett stöd för laborativa 
projekt och ett sätt att extrahera kunskap från befintliga datamängder. Den 
snabbt ökande mängden information gör dock att det ställs nya krav på att 
automatisera och göra analyser storskaliga. Den här kursen syftar till att 
introducera tekniker för att möta denna utmaning. 
 

Kursinnehåll 
Efter fullföljd kurs ska du kunna  
 Syllabus 

After completion of this course, you will 
be able to  

• strukturera information för effektiv datorbaserad lagring och analys.  
• använda relationsdatabaser   
• skapa egna relationsdatabaser.  • structure data for efficient 

computerized storage and 
analysis.  

• använda ett skriptspråk för att lösa vardagliga bioinformatikproblem. 
• använda viktiga kodbibliotek i området för att snabbare hitta 

lösningar på jobbiga programmeringsproblem.  
• use relational databases  
• create your own relational 

databases.  • använda webben till att presentera data och göra dem tillgängliga.  
 • use a scripting language to 

solve every-day problems in 
Bioinformatics.  

De ämnen som kursen tar upp har många användningsområden, men vi 
kommer att fokusera på tillämpningar inom bioinformatiken.  • use important Bioinformatic 

software libraries to quickly 
find solutions for tedious 
programming problems.  

 

Förkunskaper 
2D1396/DD2396 Bioinformatik och en programmeringskurs 
(2D1310/DD1310, 2D1321/DD1321 eller 2D1322/DD1322). 

• use the WWW to present 
data and make them 
accessible.  

Kursfordringar  
The subjects we study have applications 
in many areas, not just Bioinformatics 
and Molecular Biology, but these are the 
fields from which examples and 
exercises will be taken. 

Laborationer (LAB1, 4,5 hp) 
Projekt (PRO1, 3 hp) 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Jens Lagergren. 

Prerequisites 
2D1396/DD2396 Bioinformatics, and 
introductory computer programming, for 
example 2D1310/DD1310, 
2D1321/DD1321 or 2D1322/DD1322. 

Requirements 
Computer lab (LAB1, 4,5 university 
credits) 
Project (PRO1, 3 university credits) 

Other 
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Usual examiner is Jens Lagergren. 
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DD241X  Examensarbete inom datalogi för 
magisterexamen 

Degree Project in Computer 
Science (Master of Science) 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Ann Bengtsson, ann@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6209 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TDATM2 Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD241X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1041.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1041. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within computer 
science. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom datalogi av utredande karaktär. 
 

Mål Aim 
Studenten ska efter genomfört självständigt arbete i datalogi  After passing the master's Thesis project 

course, you will know and be able to 
apply standard methods of practice in 
industry, administration and academic 
environments regarding planning, 
conducting, reporting and evaluating 
larger independent design and 
investigation projects. You will 

• kunna tillämpa den praxis som råder i industri, förvaltning och 
högskola vid planering, genomförande och 
avrapportering/utvärdering av större självständiga konstruktions- och 
utredningsuppgifter, 

• kunna självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt 
redogöra för och försvara en större konstruktions- eller 
utredningsuppgift inom datalogiområdet som har betydelse för en 
problemställare inom industri, förvaltning eller högskola. 

 
• be able to independently 

plan, conduct, report (orally 
and in writing), criticize and 
defend a design or 
investigation in the computer 
science area that is important 
for a problem-owner in 
industry, administration or 
academy, 

• samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet, och 
bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser 
och kravet på självständighet. 

• identifiera, inhämta, värdera och sammanställa information tillämplig 
vid uppgiftens genomförande. 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande i samspel med problemägaren. 

• Collect and systematize 
requirements and 
expectations on the project 
deliverables, and asses the 
reasonableness of these in 
light of available time and 
resources(20p or 30 ECTS), 

• analysera, kritisera och försvara arbetsresultat av konstruktions- och 
utredningsuppgifter. 

• skriva professionella rapporter på engelska eller svenska som 
uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll. 

• find, obtain, evaluate and 
compile information relevant 
for the project realization, 

• muntligt avrapportera ett arbete med professionella krav på 
förberedelse, struktur, stil och tidhållning. 

• visa ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt 
problemområde. 

• select a course of action and 
prepare, follow and adapt a 
plan for the project,  • analyze, criticize and defend 
project results, Kursinnehåll 

• write professional reports in 
Swedish or English 
complying to established 
standards of design, 
language, style and content,  

Examensarbetet ska behandla ett datalogiskt intressant problem. För att 
uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta 
frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska 
ligga på utredning och analys. Eventuellt programmeringsarbete ska vara 
underordnat och syfta till att verifiera uppställda metoder och teorier. 
Examensarbeten resulterar ofta i en prototyp men mycket sällan i en färdig 
produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren 
utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.  

• orally report project results 
with professional 
requirements on preparation, 
content, style and time used. 

• improve knowledge and 
skills in an area of computer 
science.  

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
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och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Deltagande i vissa seminarier ingår också. Arbetet redovisas skriftligt i en 
rapport och presenteras muntligt. 
Examensarbetet görs individuellt. 

Syllabus 
The master project must treat a problem 
within computer science. The problem 
must focus on questions from the field 
of computer science that are of interest 
to investigate and analyze. The main 
part of the work should be investigation 
and analysis. If programming is 
involved, its purpose should be to verify 
methods and theories that have been 
developed in the project. Projects often 
result in a prototype but very seldom in 
a finished product. It must be obvious 
that the student has completed at least 
five months of qualified work. A 
detailed specification and a time 
schedule for the project must be made. 
A search for relevant literature in the 
field must be made and relevant 
literature must be studied as a 
foundation for the work. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. There are some 
mandatory seminars. 
The work is done individually. 

 

Förkunskaper 
Vilka förkunskaper som krävs beror på uppgiften. Examinator avgör om 
förkunskaperna är till räckliga. 

Kursfordringar 
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. Övriga examinatorer är Johan 
Håstad, Stefan Carlsson, Lars Kjelldahl, Anders Lansner, Danica Kragic, Karl 
Meinke och Yngve Sundblad. Requirements 

Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. The 
other examiners are Johan Håstad, 
Stefan Carlsson, Lars Kjelldahl, Anders 
Lansner, Danica Kragic, Karl Meinke 
and Yngve Sundblad. 
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DD2422  Bildbehandling och datorseende  Image Analysis and Computer 
Vision 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Danica Kragic, danik@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6729 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCRM1 Övningar    2 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
AUTO(D3, D4), MDAT(D4) Lab    20 h          Rekommenderad för/Recommended for 
BMT(D4), D3, DM(F4), SYS(E4)  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2422 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1422. 

Replaces 2D1422. 

Kortbeskrivning Abstract 
Basic course in computer science 
focusing on basic theory, models, and 
methods for computer vision, image 
analysis and image processing. 

En kurs i datalogi som behandlar grundläggande teori, modeller och metoder 
för datorseende, bildanalys, bildbehandling och bildkompression. 
 

Mål Aim 
After completing the course you will be 
able to: Efter genomförd kurs ska du kunna: 

  
• identifiera grundläggande begrepp, terminologi, teorier, modeller och 

metoder inom datorseende, bildanalys och bildbehandling 
• identify basic concepts, 

terminology, theories, 
models and methods in the 
field of computer vision, 
image analysis and image 
processing, 

• beskriva hjärnans funktioner och principer bakom mänskligt seende 
• utveckla och systematiskt testa ett antal grundläggande metoder inom 

datorseende, bildanalys och bildbehandling 
• describe known principles of 

human visual system, 
• experimentellt utvärdera bildanalysalgoritmer och dokumentera 

resultat av experimentella undersökningar • develop and systematically 
test different basic methods  
of computer vision, image 
analysis and image 
processing, 

• välja lämplig metod för att automatiskt bearbeta bildinformation 
relaterat till bildfiltrering, bildförbättring, bildrekonstruktion, 
segmentering, klassificering och representation 

• redogöra för grundläggande metoder inom datorseende som 
multiskalrepresentation, detektion av kanter och andra särdrag, 
stereo, rörelse och objektigenkänning 

• experimentally evaluate 
different image analysis 
algorithms  and summarize 
the results, • bygga en verktygslåda av olika bildbehandlings metoder som 

grånivatransformationer, filtreringsmetoder och detektion av särdrag • choose appropriate image 
processing methods for 
image filtering, image 
restauration, image 
reconstruction, segmentation, 
classification and 
representation, 

• föreslå en design av ett bildbehandling system som skulle kunna 
användas vid bearbetning av olika typer av videosekvenser 

 
för att 
 • describe basic methods of 

computer vision related to 
multi-scale representation, 
edge detection and detection 
of other primitives, stereo, 
motion and object 
recognition, 

• känna till grundläggande möjligheter och begränsningar för 
datorseende, bildanalys och bildbehandling och därmed kunna 
bedöma vilka problem inom t.ex. seende robotar, medicinsk och 
industriell bildbehandling, behandling av satellitbilder som kan lösas 
med dessa tekniker 

• build a toolbox for image 
processing consisting of 
methods for grey-level 
transformations, image 
filtering functions and 
methods for edge and corner 
detection, 

• kunna implementera, analysera och utvärdera enkla system för 
automatisk bildanalys och datorseende 

• ha en bred kunskapsbas för att kunna läsa och tillgodogöra sig 
litteratur inom området. 

 
• suggest a design of a 

computer vision system for a Kursinnehåll 
Översikt om mål och metoder för bildanalys och datorseende. 
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Orientering om biologiskt seende och visuell perception. specific problem 
 Grundläggande bildanalys: signalteoretiska metoder, filtrering, bildförbättring, 

bildrekonstruktion, segmentering, klassificering, representation. in order to 
 

Grundläggande datorseende: multiskalrepresentation, detektion av kanter och 
andra särdrag. 

• get acquainted with basic 
possibilities and constraints 
of computer vision, image 
processing and image 
analysis and therefore assess 
which problems can be 
solved in the field of 
robotics, medical and 
industrial image processing, 
processing of satelite images 
and similar, 

Egenskaper hos perspektivavbildningen. 
Belysningsmodeller. Textur. Stereo. Rörelse. 
Objektigenkänning. 
 

Förkunskaper 
Väl inhämtade grundläggande kunskaper i tillämpad matematik och datalogi, 
motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, datalogi och numerisk 
analys på D-, E- eller F-programmet. Ytterligare någon kurs i 
signalbehandling och/eller numerisk analys kan rekommenderas. Kursen 
använder sig av förkunskaper över ett relativt brett spektrum av 
problemlösning i tillämpad matematik och datalogi. 

• be able to implement, 
analyse and evaluate simple 
systems for automatic image 
processing and computer 
vision, 

• have a broad knowledge base 
so to easily read the related 
literature. 

Påbyggnad 
2D1427/DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering och 
2D1428/DD2428 Datorgeometri och visualisering Syllabus 

Overview of goals and methods of 
image analysis and computer vision. Kursfordringar 
Introduction to biological vision and 
visual perception. 

Tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). Basic image analysis: signal theory, 

filtering, image enhancement, image 
reconstruction, segmentation, 
classification, representation. 

Kurslitteratur 
R. C. Gonzalez and R. E. Woods: Digital Image Processing Prentice Hall, 
2003. Basic computer vision: multi-scale 

representation, detection of contours and 
other features. 

 

Övrigt Perspective projection. 
Illumination models. Texture. Stereo. 
Motion. 

Ordinarie examinator är Stefan Carlsson. 
Object recognition. 

Prerequisites 
The courses in the basic block on 
mathematics, computer science and 
numerical analysis on the D-, E- or F-
programme. One more course on signal 
processing and/or numerical analysis 
can be recommended. We recommend 
the students to read the course during 
the fourth year because it uses 
prerequisites from a relative wide 
spectrum of applied mathematics and 
computer science. 

Follow up 
2D1427/DD2427 Image Based 
Recognition and Classification and 
2D1428/DD2428 Geometry and 
Visualization 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 

Required Reading 
R. C. Gonzalez and R. E. Woods: 
Digital Image Processing Prentice Hall, 
2003. 

Other 
Usual examiner is Stefan Carlsson. 
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DD2426  Robotik och autonoma system  Robotics and Autonomous 
Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Patric Jensfelt, patric@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6731 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Lab    60 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
AUTO(D3, D4) Rekommenderad för/Recommended for 
BIOE(E4), D4, DM(F4), SYS(E4), T4 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2426 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1426. 

Replaces 2D1426. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
focusing on the broad, inter-disciplinary 
field of robotics. Students in groups 
design, build and program their own 
autonomous robots for a contest 
between the groups. 

En avancerad kurs i datalogi som behandlar det breda, interdisciplinära 
området robotik. Deltagarna designar, bygger och programmerar robotar i 
grupper. Dessa robotar tävlar sedan mot varande som ett avslutande moment. 
 

Mål Aim Efter avslutad kurs skall studenten After completing the course the student 
should  
 • kunna designa och implementera en autonom robot, i stort sett från 

början inklusive mekanik, mjuk- och hårdvara. • be able to design and 
implement an autonomous 
robot almost from scratch 
including mechanics, 
computer software and 
hardware as well as 
programming. 

• kunna förklara grundläggande koncept och tekniker inom det breda 
och interdisciplinära området robotik. 

• kunna identifiera möjligheter och begränsningar med dagens 
robotteknik 

 • be able explain basic 
concepts and technologies in 
the broad and 
interdisciplinary field of 
robotics, 

Kursen tillhandahåller också värdefull erfarenhet i 
 

• projektbaserad problemlösning 
• rapportskrivning för att dokumentera arbetet som utförts i projektet • be able to identify the 

possibilities and limitations 
for robottechnology of today, 

 

Kursinnehåll  
The course also provides valuable 
experience in 

Deltagarna bygger under kursens gång en liten, mobil, autonom robot som 
utför en viss given uppgift. Arbetet uförs i grupper som ett projekt. I slutet av 
kursen anordnas en tävling där de olika robotarna tävlar mot varandra. 

 
• project based problem 

solving  
Den teoretiska delen av kursen täcker grundläggande koncept inom robotik, 
kinematik, navigering och digital kontroll. I den praktiska delen av kursen får 
studenterna dessutom praktiskt erfarenhet av sensorer, motorer, 
programmering av mikrodatorer och byggande av robotar. 

• writing a report that 
documents the work carried 
out in the project 

Syllabus 
During the course a small, mobile, 
autonomous robot for performing certain 
tasks is built. This work is carried out in 
groups as a project. At the end of the 
course there is a contest between the 
robots that the participants have 
constructed. 

 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande de för D-programmet obligatoriska kurserna i 
matematik, datalogi, mekanik och digital elektronik samt datorteknik. Nyttiga, 
men ej obligatoriska förkunskaper är reglerteknik och C-programmering. 

 
Påbyggnad The theoretical part of the course deals 

with fundamental concepts in robotics, 
kinematics, navigation and digital 
control. The practical part of the course 
adds hands on experience with sensors, 
actuators, programming of 
microcontrollers and building of robots. 

Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 3 hp).  
Projektuppgift (LAB1; 4,5 hp). 
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Kurslitteratur Prerequisites 
Knowledge corresponding to the courses 
during the first five semesters for 
students from the D-program in 
mathematics, computer science, 
mechanics, and digital electronics, as 
well as computer hardware basics. Other 
knowledge that is useful for the course 
project, but not required, is C 
programming and control theory. 

Meddelas vid kursstart.   
 

Övrigt 
Deltagarantalet är begränsat till 40. Vid fler anmälda sker urval normalt under 
december månad. 
Ordinarie examinator är Stefan Carlsson. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Examination (TEN1; 2 university 
credits.). 
Project assignments (LAB1; 4,5 
university credits.). 

Required Reading 
To be announced at course start.  

Other 
A maximum of 40 students can be 
admitted. In the case of a larger number 
of applicants, the selection will typically 
be made during December. 
Usual examiner is Stefan Carlsson. 

 

554 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DD2427  Bildbaserad igenkänning och klassificering  Image Based Recognition and 
Classification 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Stefan Carlsson, stefanc@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 8432 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
AUTO(D3, D4) Lab    8 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DM(F4)  Valfri för/Elective for 
Engelska/svenska, English/Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2427 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1427. 

Replaces 2D1427. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course in computer science focusing 
on basic theory, models, and methods 
for classification of data with special 
emphasis on object recognition in digital 
images. 

En kurs i datalogi som behandlar grundläggande teori, modeller och metoder 
för klassificering av data med speciell inriktning mot igenkänning av objekt i 
bilder. 
 

Aim Mål After the course you should be able to: Efter genomförd kurs ska du kunna:  
 • identify basic notions, 

terminology, theories models 
and methods for 
classification of data, 

• känna till metoder för särdragsextraktion från digitala bilder 
• identifiera grundläggande begrepp, terminologi, teorier, modeller och 

metoder inom dataklassificering, • develop and systematically 
evaluate a number of basic 
methods for classification of 
data, 

• utveckla och systematiskt testa ett antal grundläggande metoder för 
klassificering av data, 

• experimentellt utvärdera algoritmer för klassificering och 
igenkänning av objekt i gråskalebilder, 

• experimentally evaluate 
algorithms for classification 
and recognition of objects in 
digital gray value images, 

• välja lämplig metod för att automatiskt lösa ett givet 
Klassificeringsproblem, 

• choose appropriate method in 
order to automatically solve a 
given classification problem, 

• känna till teorier om hjärnans bearbetning av visuell information för 
klassificering, 

 • know about theories of how 
the brain processes visual 
information for 
classification, 

för att 
 

• kunna lösa allmänna problem gällande datarepresentation och 
Klassificering, 

 
in order to 
 • kunna implementera, analysera och utvärdera enkla system för 

automatisk klassificering av bilder, • be able to solve general 
problems of data 
representation and 
classification, 

• ha en bred kunskapsbas för att kunna läsa och tillgodogöra dig 
litteratur inom området. 

• be able to implement, 
analyze and evaluate simple 
systems for automatic 
classification of images, 

 

Kursinnehåll 
• Representation och särdragsextraktion i digitala bilder • obtain a broad base of 

knowledge in order to be 
able to acquire information 
about and  read literature in 
the field. 

• principer för igenkänning och klasssificering, bayesianska beslut 
• diskriminantfunktioner, neurala nätverk, support vector machines 
• inlärning, optimering av klassificerare 
• orientering om igenkänning i biologiskt seende 

Syllabus • exempel på igenkänning: handskrift, ansikten, objekt. • Representation and feature 
extraction in digital images  

• principles of recognition and 
classification, Bayesian 
decisions 

Förkunskaper 
Väl inhämtade grundläggande kunskaper i tillämpad matematik och datalogi, 
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motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, datalogi och numerisk 
analys på D-, E- eller F-programmen. Ytterligare någon kurs i 
signalbehandling och/eller numerisk analys kan rekommenderas. Kursen 
använder sig av förkunskaper över ett relativt brett spektrum av 
problemlösning i tillämpad matematik och datalogi, och lämpar sig därför bäst 
att läsas i fjärde årskursen. 

• discriminant functions, 
neural networks, support 
vector machines 

• learning, optimization of 
classifiers 

• overview of recognition in 
biological systems 

• examples of recognition: 
handwritten text, faces, 
objects. 

Påbyggnad 
Diskuteras med examinator. 

Prerequisites Kursfordringar The courses in the basic block on 
mathematics, computer science and 
numerical analysis on D-, E- or F-
programme. We recommend the 
students to read the course during the 
fourth year because it uses prerequisites 
from a relative wide spectrum of applied 
mathematics and computer science. 

Laborationsuppgift (LAB1; 1,5 hp) 
Inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp) 
Tentamen (TEN1; 3 hp ) 

Kurslitteratur 
Föreläsningsanteckningar, delas ut vid kursstart. 
 

Requirements 
Övrigt Laboratory assignments (LAB1; 1,5 

university credits) 
Hand in exercise (INL1; 1,5 university 
credits) 
Examination (TEN1; 3 university credits 
) 

Ordinarie examinator är Stefan Carlsson. 

Required Reading 
Material produced at the department. 

Other 
Usual examiner is Stefan Carlsson. 
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DD2428  Datorgeometri och visualisering  Geometric Computing and 
Visualization 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Stefan Carlsson, stefanc@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 8432 Kursnivå/Level 
A-F Josephine Sullivan, 

sullivan@nada.kth.se 
Betygsskala/Grading, KTH 

A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
AUTO(D3, D4) Tel. 790 6136 Rekommenderad för/Recommended for 
DM(F4) Valfri för/Elective for Kursuppläggning/Time   Period  
On request given in English Föreläsningar    26 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2428 Lab    8 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätter 2D1428.<BR>Ges ej 07/08. 

Replaces 2D1428.<BR>Not given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
Geometric problems in computer vision 
and image-based visualization such as 
virtual reality and computer games by 
3D reconstruction from multiple views 
and image-based rendering. 

En kurs i datalogi som behandlar grundläggande teori och metodik för att 
förstå samband mellan information i 2 dimensionella bilder och3 
dimensionella sçener. 
 

Aim Mål After the completion of the course the 
student is expected to Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna 

 • describe the research area of 
image-based 3D visualization 
and commercial systems for 
this, 

• beskriva forskningsområdet bildbaserad 3D visualisering och 
kommersiella system för detta, 

• redogöra för de matematiska och geometriska grunderna som 
används inom bildbaserad 3D-rekonstruktion och visualisering, 

• give an account for the 
mathematical and geometric 
foundations used in image-
based 3D reconstruction and 
visualization, 

• tillämpa kända metoder för matematisk och numerisk behandling av 
problem av geometrisk karaktär, 

• implementera metoder för att ur bilddata extrahera geometrisk 
information, 

• apply known methods for 
mathematical and numerical 
treatment of problems of 
geometric nature, 

• förklara hur ett system för automatiskt skapande av 3D-modeller 
utifrån givna bilder skulle kunna se ut, • implement methods for 

automatic extraction of 
geometric information from 
images,  

• beskriva de vanligaste metoderna för bildbaserad rendering. 
 

Kursinnehåll • describe how a system for 
automatic creation of 3D 
models from known images 
might look like,  

• Översikt över aktuella problem och metoder inom datorgeometri 
såsom bildbaserad visualisering och automatisk igenkänning. 

• Grundläggande algebra och geometri för avbildande system. • describe the most common 
methods for image-based 
rendering. 

• Geometriska grunder för texturavbildningar. 
• Matematisk och geometrisk behandling av system av multipla 

kameror. Syllabus 
• Overview of problems and 

methods in geometric 
computing such as image 
based visualization and 
automatic shape recognition. 

• Kalibrering av och 3D-rekonstruktion från multipla kameror. 
• Metoder för analys av geometrisk form. 
• Tekniker för automatisk extraktion av geometrisk information ur 

bilddata. 
• Basic algebra and geometry 

of imaging systems. • Robust statistik och matchningsproblem. 
• Metoder för bildbaserad rendering. • Geometric basis of texture 

mapping.  
• Mathematics and geometry 

of multiple views. Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, datalogi och 
numerisk analys på D-, E- eller F-programmen. 

• Calibration and 3D 
reconstruction from multiple 
views. 

• Methods for analysis of 
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geometric shape. 
Påbyggnad • Robust statistics and 

matching problems.  2D1422/DD2422 Bildbehandling och datorseende 
2D1413/DH2413 Avancerad grafik och interaktion. • Methods for image-based 

rendering. 
Kursfordringar Prerequisites En tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 

Knowledge corresponding to the 
compulsory courses on mathematics, 
computer science and numerical analysis 
on D-, E- or F-programme. Kurslitteratur 

Kompendium producerat vid institutionen. Follow up 
 2D1422/DD2422 Image Processing and 

Computer Vision 
2D1413/DH2413 Advanced Graphics 
and Interaction. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Carlsson. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 

Required Reading 
Course notes produced at the 
department. 

Other 
Usual examiner is Stefan Carlsson. 
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DD2431  Maskininlärning  Machine Learning 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Örjan Ekeberg, orjan@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6901 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Lab    20 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
AUTO(D4) Rekommenderad för/Recommended for 
BMT(D4), D4, DM(F4), PSYS(D4), TSCCM2 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2431 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1431. 

Replaces 2D1431. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
where the students learn to use methods 
from machine learning, computational 
intelligence and soft computing. 

En avancerad kurs i datalogi där studenterna lär sig att använda metoder från 
maskininlärning och artificiell intelligens. 
 

Mål Aim 
The objective of this course is to give 
students Efter genomgången kurs ska du kunna 

• Förstå och använda terminologin inom området maskininlärning  • basic knowledge about the 
key algorithms and theory 
that form the foundation of 
machine learning and 
computational intelligence 

• För hand använda grundläggande algoritmer för begreppsinlärning, 
t.ex. Find-S och Candidate Elimination 

• Beräkna informationsinnehållet i en datamängd och utnyttja det för 
att konstruera effektiva beslutsträd  • a practical knowledge of 

machine learning algorithms 
and methods 

• Använda en- och flerlagers artificiella neuronnät och känna till deras 
begränsningar. 

so that they will be able to 
• Utnyttja Bayesiansk beslutsteori för att hitta den bästa 

förklaringsmodellen till givna data  
• understand the principles, 

advantages, limitations and  
possible applications of 
machine learning  

• Veta när boosting är användbart och praktiskt utnyttja det  
• Implementera och använda temporal-difference algoritmer för 

problem formulerade som belöningsbaserade uppgifter  
• identify and apply the 

appropriate machine learning 
technique to classification, 
pattern recognition, 
optimization and decision 
problems.  

• Använda enkla evolutionära algoritmer för att lösa problem 
formulerade som optimeringsproblem  

• Praktiskt använda olika komplexitetsmått för inlärning, t.ex. genom 
att beräkna VC-dimensionen 

Syllabus • Redogöra för grundläggande algoritmer för att automatiskt 
konstruera logiska regler från exempel  

The course is intended for both 
undergraduate and graduate students in 
computer science and related fields such 
as engineering and statistics. The course 
addresses the question how to enable 
computers to learn from past 
experiences. It introduces the field of 
machine learning describing a variety of 
learning paradigms, algorithms, 
theoretical results and applications. 

 

Kursinnehåll 
Kursen vänder sig både till grundutbildningsstudenter och forskarstuderande i 
datalogi och liknande fack som ingenjörsvetenskap och statistik. Kursen 
behandlar frågan hur datorn kan lära sig från tidigare erfarenheter. Den ger en 
översikt över maskininlärningsområdet och beskriver ett antal 
inlärningsparadigm, algoritmer, teoretiska resultat och tillämpningar. Kursen 
behandlar de grundläggande begreppen i statistik, artificiell intelligens, 
informationsteori och reglerteori som är relevanta för maskininlärning.  

It introduces basic concepts from 
statistics, artificial intelligence, 
information theory and control theory 
insofar they are relevant to machine 
learning.  The following topics in 
machine learning and computational 
intelligence are covered in detail 

 
Följande ämnen behandlas i detalj: 
- begreppsinlärning  
- beslutsträdsinlärning -concept learning  
- Bayesiansk inlärning -decision tree learning  

-Bayesian learning - artificiella neuronnät 
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- exempelbaserad inlärning -artificial neural networks  
-instance based learning  - evolutionära algoritmer -computational learning theory - regelinlärning -evolutionary algorithms  

- reinforcement learning. -rule learning 
 -reinforcement learning.  

Prerequisites Förkunskaper Basic knowledge of computer science 
2D1340, 2D1343, 2D1344/DD1344, 
2D1320/DD1320, 2D1345, DD1340, 
2D1321/DD1321 or 2D1324/DD1324.. 

Grundläggande kunskaper i datalogi motsvarande 2D1340, 2D1343, 
2D1344/DD1344, 2D1320/DD1320, 2D1345, DD1340, 2D1321/DD1321 eller 
2D1324/DD1324. 

Follow up Påbyggnad Please discuss with the instructor. Diskuteras med kursledaren. 
Requirements 

Kursfordringar Lab assignments (LAB2, 3 credits). 
Exam (TEN2, 3 credits). Tentamen (TEN2, 3 hp). 

Laborationsuppgifter (LAB2, 3 hp). Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: T. Mitchell, Machine 
Learning, McGrawHill. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes T. Mitchell, Machine 
Learning, McGrawHill. Other 
 Usual examiner is Örjan Ekeberg. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Örjan Ekeberg. 
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DD2432  Artificiella neuronnät och andra lärande system  Artificial Neural Networks and 
Other Learning Systems 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Erik Fransén, erikf@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08/790 6902 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Lab    16 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
AUTO(D3, D4), TPVUM1 Rekommenderad för/Recommended for 
BIOE(E4), BMT(D4), D4, DM(F4), FILO(D4), 
M4, SYS(E4), T4 

Valfri för/Elective for 

Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2432 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1432. 

Replaces 2D1432. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course in computer science focusing 
on artificial neural networks (ANN) and 
other learning and self-organizing 
systems. 

En kurs i datalogi som behandlar artificiella neuronnät (ANN) och andra 
lärande och självorganiserande system 
 

Mål Aim 
After the course the student should be 
able to  Efter kursen ska studenten kunna 

• förklara funktionen hos artificiella neuronnät (ANN) av typen Back-
prop, Hopfield, RBF och SOM 

• explain the function of 
artificial neural networks of 
the Back-prop, Hopfield, 
RBF and SOM type 

• förklara skillnaden mellan övervakad och oövervakad inlärning 
• redogöra för antaganden och härledningar bakom ANN-algoritmerna 

som tas upp i kursen 
• explain the difference 

between supervised and 
unsupervised learning • ge exempel på design och implementation för små problem 

• describe the assumptions 
behind, and the derivations 
of the ANN algorithms dealt 
with in the course 

• implementera ANN-algoritmer för att uppnå signalbehandling, 
optimering, klassificering samt processmodellering 

• för att studenten 
• give example of design and 

implementation for small 
problems 

• ska få en förståelse för den tekniska potentialen samt fördelar och 
begränsningar hos dagens lärande och självorganiserande system 

• i yrkeslivet ska kunna tillämpa metodiken och producera 
implementationer 

• implement ANN algorithms 
to achieve signal processing, 
optimization, classification 
and process modeling 

 

Kursinnehåll so that the student 
• achieves an understanding of 

the technical potential and 
the advantages and 
limitations of the learning 
and self organizing systems 
of today 

Kursen omfattar algoritmer som får sina beräkningsegenskaper utifrån träning 
på exempel. Man slipper alltså att explicit ange regler utan arbetar via träning 
på uppmätta data. Inlärningen kan antingen vara styrd genom att rätt svar ges, 
eller vara helt autonom. Kursen går även igenom principer för representation 
av data i neuronnät. Vi tar upp maskinvaruarkitekturer för neurala beräkningar 
(neurochips och neurodatorer) och visar hur ANN används i robotik. Vi visar 
också tekniska tillämpningar av lärande system inom problemområden som 
mönsterigenkänning, kombinatorisk optimering och diagnos.  

• can apply the methods and 
produce applications in their 
working life 

  
 Syllabus 

The course covers algorithms which gets 
its computational capabilities by training 
from examples. There is thus no need to 
explicitly provide rules and instead 
training using measured data is 
performed. Learning can be done either 
by providing the correct answer, or be 
totally autonomous. 

Förkunskaper 
Motsvarande de för D, E eller F obligatoriska kurserna i matematik, 
numeriska metoder och datalogi. 

Påbyggnad 
2D1433/DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs. 

Kursfordringar The courser also covers principles of 
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En tentamen (TEN2, 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB2, 3 hp). 

representation of data in neural 
networks. The course also includes 
principles of hardware architectures 
(euro chips and neuro computers) and 
shows how ANN can be used in 
robotics. We also show applications of 
learning systems in areas like pattern 
recognition, combinatorial optimization, 
and diagnosis.  

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes: Fausett, Fundamentals of 
Neural Networks, Prentice Hall 
 

Övrigt 
Prerequisites Ordinarie examinator är Örjan Ekeberg. The mandatory courses in mathematics, 
numerical analysis and computer science 
for D, E, and F-students or the 
equivalent. 

Follow up 
2D1433/DD2433 Artificial neural 
networks. advanced course. 

Requirements 
Examination (TEN2; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB2; 3 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: Fausett, Fundamentals of 
Neural Networks, Prentice Hall. 

Other 
Usual examiner is Örjan Ekeberg. 
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DD2433  Artificiella neuronnät, fortsättningskurs  Artificial Neural Networks, 
Advanced Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Anders Lansner, ala@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6210 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
AUTO(D3, D4) Lab    8 h          Rekommenderad för/Recommended for 
BIOE(E4), BMT(D4), D4 Seminarier    4 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2433 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1433. 

Replaces 2D1433. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course in computer science 
that treats artificial neural networks 
(ANN) and nervous systems, including 
theory, examples of practical 
application, and a smaller project. 

En fördjupningskurs i datalogi som behandlar artificiella neuronnät (ANN) 
och nervsystem, inkluderande teori, exempel på praktisk användning samt ett 
projektarbete. 
 

Aim Mål The goal of the course is to give the 
students Efter kursen ska studenten kunna 

• redogöra för olika ANN-metodiker och deras användbarhet för olika 
problemtyper såsom klassificering, clustering, associativt minne och 
tidsserieprediktion 

• more depth with regard to 
theory and methodology for 
some of the more common 
ANN-techniques 

• genomföra projekt med hjälp av ANN samt som del därav kunna • experience from practical use 
of some ANN method on a 
larger problem 

- välja lämplig metod och programvara för denna 
- göra ett adekvat urval och förbearbetning av data 

• more insight in development 
trends in the area of brain-
inspired algorithms and 
architectures 

- tillämpa konvergensacceleration och pruning för att nå bästa prestanda 
- förklara och använda valideringsmetodik, t ex korsvalidering 
- utvärdera prestanda hos och jämföra olika ANN-metoder 
för att studenten ska so that they will be able to 

• judge the applicability of and 
how to apply ANN • ha förmåga att självständigt tillämpa ANN-metodik på ett 

professionellt sätt • critically evaluate results 
from studies using ANN • kunna kritiskt utvärdera resultat från studier som utnyttjar ANN  

• to follow the future 
development of the ANN 
area. 

• vara orienterad om forskningsfronten och utvecklingstrender inom 
ANN-området. 

 
Syllabus 

Kursinnehåll Extension of theory and methodology 
for using multilayer perceptrons and 
error correction learning. More about 
learning theory and support vector 
machines (SVM). Basics about 
statistical methodology for learning 
systems and techniques based on 
“mixture of experts”. Use of attractor 
neural networks and SOM (Self-
Organizing Maps) as associative 
memory and for clustering. Distributed 
and localized representation in neural 
networks, e.g. fuzzy representation and 
Gaussian mixtures. ANN for time series 
prediction. Development trends in brain-
inspired algorithms and architectures. 

En repetition och fördjupning av teorin bakom och metodiken för användning 
av flerlagersperceptroner och felkorrektionsinlärning. Mer om inlärningsteori 
och supportvektormaskiner (SVM). Grundläggande om statistisk metodik för 
lärande system och tekniker baserade på ”mixtures of experts”. Använding av 
attraktornät och SOM (Self-Organizing Maps) som associativa minnen och för 
klustering. Distribuerad och lokaliserad representation i neuronnät, t ex fuzzy 
representation och Gaussiska mixturer. ANN för tidsserieprediktion. Något 
om utvecklingstrender när det gäller hjärninspirerade algoritmer och 
arkitekturer. 
Ett projekt där ANN tillämpas praktiskt på något större problem av typ 
klassificering, prediktion, kategorisering, klustring och/eller visualisering. 
 

A project where ANN is applied in 
practice on some larger problem 
involving classification, prediction, 
categorization, clustering and/or 
visualization.  

Förkunskaper 
2D1432/DD2432 ANN och andra lärande system 

Kursfordringar 
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Avklarad tentamen 1,5 hp, laborationer och seminarier 1,5 hp samt godkänt 
projektarbete 3 hp. 

Prerequisites 
2D1432/DD2432 ANN and other 
learning systems. 

Kurslitteratur 
Requirements Ej ännu fastställt. Liknande kurser har använt t ex Neural Networks – a 

comprehensive foundation av Simon Haykin. Examination (TEN1; 1,5 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 
Project report (PRO1; 3 university 
credits). 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Anders Lansner. 

Required Reading 
To be announced at course start. Similar 
courses have used e.g. Neural Networks 
– a comprehensive foundation by Simon 
Haykin 

Other 
Usual examiner is Anders Lansner. 
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DD2435  Neuronnäts och biomodellering  Mathematical Modelling of 
Biological Systems 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Erik Fransén, erikf@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08/790 6902 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BIOE(E4), BMT(BD4, D4, M4, P4), D4 Lab    20 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD
2435/ 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1435. 

Replaces 2D1435. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course focuses on mathematical 
modelling and computer simulation of 
nerve cells, neuronal networks and other 
physiological and biochemical structures 
and processes. 

Kursen behandlar matematisk modellering och datorsimulering av nervceller 
och nervcellsnät samt av andra fysiologiska och biokemiska strukturer och 
processer. 
 

Aim Mål After the course, the student should be 
able to Efter kursen ska studenten kunna 

• förklara användningen av och antaganden bakom biofysikaliska och 
biokemiska modeller och metodiker 

• explain the useage of, and the 
assumptions behind 
biophysical and biochemical 
models and methods • beräkna grundläggande biofysikaliska och biokemiska storheter inom 

stökiometri, jonstatik, jondynamik, diffusion och cellkompartments • compute basic biophysical 
and biochemical entities in 
stochiometry, ion statics and 
ion dynamics, diffusion and 
cell compartments  

• exemplifiera användandet av kontinuerliga, stokastiska eller boolska 
modeller 

• förklara modeller för synapser och dess plasticitet samt för nätverk av 
nervceller • exemplify the usage of 

continous, stochastic or 
boolean models 

• använda och vidareutveckla simuleringsprogramvara för genetiska, 
biokemiska och neuronala nätverk 

• explain models for synapes 
and their plasticity and of 
networks of neurons 

för att studenten 
• ska kunna förklara användningen av och antaganden bakom 

biologiska modeller • use and develop simulation 
programs for genetic, 
biochemical, and neural 
networks 

• i yrkeslivet ska kunna utföra biologiskt modellerings och 
simuleringsarbete 

 so that the student 
• is able to explain the useage 

of, and the assumptions 
behind biological models 

Kursinnehåll 
Metoder för matematisk modellering och datorsimulering av biologiska 
processer och funktioner. I första hand behandlas nervsystemet (nervceller och 
nervcellsnät), men också andra organsystem tas upp. Intracellulära processer 
såsom biokemiska nätverk, enzymkinetik och cellsignalering, genetiska 
nätverk och switchar behandlas liksom biologisk morfogenes och några 
aktuella teorier för biologisk perception, inlärning, och minne. 

• in the working life can 
perform biological modeling 
and simulation work 

Syllabus 
Methods for mathematical modelling 
and computer simulation of biological 
processes and functions. Of primary 
concern is the nervous system (nerve 
cells and neuronal networks) but other 
systems are also treated. Intracellular 
processes like biochemical networks, 
enzyme kinetics, cell signalling, genetic 
networks and switches are treated, as 
well as biological morphogenesis and 
some current theories of biological 
perception, learning and memory. 

 

Förkunskaper 
Motsvarande de för D, E och F obligatoriska kurserna i matematik, numeriska 
metoder och datalogi. Därutöver rekommenderas kurserna 7E1200 Cell- och 
molekylärbiologi samt 7E1201 Neurovetenskap eller motsvarande. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar Prerequisites 

565 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

En tentamen (TEN2, 4,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1, 1,5 hp). 
Projektuppgift (PRO2, 3 hp). 

The mandatory courses for D, E, and F 
in mathematics, numerical analysis and 
computer science or the equivalent. 
Recommended the courses: 7E1200 
Cellular and Molecular Biology and 
7E1201 Neuroscience or the equivalent. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes D. Johnston & S. Miao-Sin 
Wu: Fundamentals of cellular neurophysiology, MIT Press. Follow up 

Please discuss with the instructor.  
Requirements 

Övrigt Examination (TEN2; 4,5 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 1,5 
university credits). Project assignment 
(PRO2; 3 university credits.). 

Ordinarie examinator är Erik Fransén. 
För den som inte speciellt intresserar sig för nervceller rekommenderar vi i 
stället 2D1436/DD1436 Modellering av cellbiologiska processer. 
Kursen samläses till stor del med 2D1436/DD2436 Modellering av 
cellbiologiska processer och kan ej kombineras med denna. Required Reading 

To be announced at course start. 
Previous year: D. Johnston & S. Miao-
Sin Wu: Fundamentals of cellular 
neurophysiology, MIT Press. 

Other 
Usual examiner is Erik Fransén. 
For the student who is not primarily 
focused on neurons or the nervous 
system, we instead recommend 
2D1436/DD2436 Modeling of processes 
in cell biology. That course is to a large 
extent joint with this course, and can not 
be combined with this one. 
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DD2436  Modellering av cellbiologiska processer  Modelling of Processes in Cell 
Biology 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Erik Fransén, erikf@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08/790 6902 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BMIT(IT4) Lab    16 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
BIOE(E4), BMT(D4), D4, F4 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2436 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1436. 

Replaces 2D1436. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course focuses on mathematical 
modeling and computer simulation of 
biochemical reactions in the cell, 
reaction networks, and genetic networks. 

Kursen behandlar matematisk modellering och datorsimulering av cellens 
biokemiska reaktioner, reaktionsnätverk samt genetiska reglernätverk. 
 

Mål Aim 
After the course, the student should be 
able to Efter kursen ska studenten kunna 

• förklara användningen av och antaganden bakom biofysikaliska och 
biokemiska modeller och metodiker 

• explain the useage of, and the 
assumptions behind 
biophysical and biochemical 
models and methods 

• beräkna grundläggande biofysikaliska och biokemiska storheter inom 
stökiometri, jonstatik, jondynamik, diffusion och cellkompartments • compute basic biophysical 

and biochemical entities in 
stochiometry, ion statics and 
ion dynamics, diffusion and 
cell compartments  

• exemplifiera användandet av kontinuerliga, stokastiska eller boolska 
modeller 

• använda och vidareutveckla simuleringsprogramvara för genetiska 
och biokemiska nätverk • exemplify the usage of 

continious, stochastic or 
boolean models 

för att studenten 
• ska kunna förklara användningen av och antaganden bakom 

biologiska modeller • explain models for synapes 
and their plasticity and of 
networks of neurons • i yrkeslivet ska kunna utföra biologiskt modellerings och 

simuleringsarbete • use and develop simulation 
programs for genetic, 
biochemical, and neural 
networks 

 

Kursinnehåll 
so that the student Kursen behandlar i första hand matematisk modellering och datorsimulering 

av subcellulära processer. Tonvikten ligger på modellering av biokemiska 
reaktioner och reaktionsnätverk samt genetiska reglernätverk. Dessutom ingår 
jonkanaldynamik samt biologisk morfogenes. Både dynamik och 
diffusionsaspekter kommer att behandlas. 

• is able to explain the useage 
of, and the assumptions 
behind biological models 

• in the working life can 
perform biological modeling 
and simulation work  

Syllabus Förkunskaper Methods for mathematical modeling and 
computer simulation of sub cellular 
processes and functions. The main focus 
is on biochemical networks, enzyme 
kinetics and cell signaling, genetic 
networks, and switches, are covered, as 
is also ion channel dynamics and 
biological morphogenesis. Both 
dynamical and diffusion aspects will be 
covered. 

Motsvarande de för D, E och F obligatoriska kurserna i matematik, numeriska 
metoder och datalogi. Därutöver rekommenderas kursen 7E1200 Cell- och 
molekylärbiologi eller motsvarande. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN2, 4,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1, 1,5 hp). Prerequisites 

The mandatory courses for D, E, and F 
in mathematics, numerical analysis and Kurslitteratur 
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Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes: Fall et al., Computational 
Cell Biology, Springer Verlag. 

computer science or the equivalent. 
Recommended course: 7E1200 Cellular 
and Molecular Biology or the 
equivalent.  

Övrigt Follow up 
Ordinarie examinator är Erik Fransén.  
För den som även intresserar sig för nervceller och hjärnans funktion 
rekommenderar vi i stället 2D1435/DD2435 Neuronnäts- och biomodellering. 
Kursen samläser till stor del med 2D1435/DD2435. Neuronnäts- och 
biomodellering och kan ej kombineras med denna. 

Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Examination (TEN2; 4,5 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: Fall et al., Computational 
Cell Biology, Springer Verlag. 

Other 
Usual examiner is Erik Fransén.  
For the student who is also interested in 
nerve cells and the nervous system, we 
instead recommend 2D1435/DD2435 
Mathematical Modelling of Biological 
Systems. That course is to a large extent 
joint with this course, and can not be 
combined with this one. 
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DD2439  Artificiell intelligens och multiagentsystem, 
projektkurs 

Artificial Intelligence and Multi-
agent Systems, Project Course 

 

21 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 21 Danica Kragic, danik@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6729 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
Fail, pass Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
AUTO(D4), D3 Lab    8 h          Valfri för/Elective for 
Svenska, men en inlämningsuppgift ska skrivas 
på engelska/ Swedish, but one exercise has to 
be written in English 

Seminarier    8 h          Språk/Language 
 

http://www.csc.kth.se/DD2439 Kurssida/Course Page 
 

Ersätter 2D1439.<BR>Ges ej 07/08.<BR>För att kursen ska genomföras krävs minst 16 studenter. Kursen är platsbegränsad till 60 studenter. 

Replaces 2D1439.<BR>Not given 07/08.<BR>The course is given if there are at least 16 students. The number of students is limited. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced project course in computer 
engineering where students, in groups of 
8-15, construct a multi-agent system 
capable of playing simulated football 
and participating in the World 
Championships in Robotic Football 
(RoboCup. 

En avancerad projektkurs i datateknik där studenterna i grupper om 8-15 
personer ska konstruera ett multiagentsystem som kan spela en form av 
simulerad fotboll och delta vid världsmästerskapen i robotfotboll (RoboCup). 
 

Mål 
Efter genomgången kurs ska studenterna kunna: Aim 

• redogöra för de viktigare verktygen och teknikerna som används 
inom artificiell intelligens. 

After completing the course the students 
should: 
 • förklara och använda flera av dessa verktyg och tekniker. • be familiar with the more 

important tools and 
technologies used in artificial 
intelligence, 

• bedöma värdet av och i lämplig utsträckning använda sig av 
befintliga lösningar som en del i ett programmeringsprojekt. 

• berätta om och reflektera över sina erfarenheter av hur det fungerar 
att samarbeta i grupp inom ramen för ett större projekt. • understand and be able to use 

a number of these tools and 
technologies, • beskriva några av de roller man kan ha inom ett större 

programmeringsprojekt. • be able to develop intelligent 
multi-agent systems, • presentera sitt arbete och sina resultat, både muntligt och skriftligt. 

• be able to assess the value of, 
and to a suitable extent 
utilize, existing solutions as a 
part of a programming 
project, 

• skriva en enklare vetenskaplig artikel på engelska. 
• utveckla intelligenta multiagentsystem. 

 

Kursinnehåll • have reached some degree of 
insight into the workings of 
working in a group within 
the scope of a larger project, 

Studenterna kommer i grupper om 8-15 att i projektform designa och 
implementera ett RoboCup-lag. Kursens faktiska innehåll kan variera 
beroende på vilka lösningar studenterna väljer att använda. • be familiar with some of the 

roles one can fill in a larger 
programming project, 

 
Följande områden kommer i större eller mindre utsträckning, beroende på 
studenternas val, att behandlas inom ramen för kursen: tekniker för 
intelligenta multiagentsystem, maskininlärning, kommunikation, samordning 
och samarbete, kunskapsrepresentation. 

• be able to present their work 
and results, both orally and in 
writing, 

• be able to write a basic 
scientific paper in English.  

Kursen kommer också att träna förmåga att leda och delta i större projekt, 
specifikt att samordna arbetsinsatser i en större grupp, bedöma nyttan av att 
använda befintliga lösningar samt att arbeta med och vidareutveckla befintlig 
kod. 

Syllabus 
The students will in groups of 8-15 in 
project form design and implement a 
RoboCup team. The actual course 
content can vary based on which 
solutions the students choose to use.  
 

Förkunskaper The following areas will to a smaller or 
greater extent, dependent on the 
students' choices, be treated in the 

2D1345/DD1345, Introduktion till datalogi och 2D1240/DN1240 eller 
2D1241/DN1241 Numeriska metoder, gk II eller motsvarande kunskaper. 
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2D1363/DD1363, Mjukvarukonstruktion eller annan erfarenhet av praktiskt 
projektarbete rekommenderas. 

course: technologies for intelligent 
multi-agent systems, machine learning, 
communication, coordination and 
cooperation, knowledge representation. Kursfordringar 
 Inlämningsuppgift (INL1, 3 hp) 

Projektuppgift, små grupper (PRO1, 7,5 hp) 
Projektuppgift, stor grupp (PRO2, 6 hp) 
Projektavslutning (PRO3, 4,5 hp) 

The course will also train the ability to 
manage and participate in larger 
projects, specifically the coordination of 
effort in a large group, the assessment of 
existing solutions and their possible use, 
and how to work with existing code. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart. Prerequisites 
 2D1345/DD1345, Introduction to 

Computer Science and 
2D1240/DN1240, Numerical Methods, 
Basic Course II or 2D1241/DN1241 
Numerical Methods, Basic Course III or 
equivalent. 
2D1363/DD1363, Software Engineering 
or equivalent is recommended. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 

Requirements 
Exercises (INL1, 3 university credits) 
Project work, small groups (PRO1, 7,5 
university credits) 
Project work, big groups (PRO2, 6 
university credits) 
Project conclusion (PRO3, 4,5 
university credits) 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD2440  Avancerade algoritmer  Advanced Algorithms 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Stefan Nilsson, snilsson@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 7327 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
TPVUM1 Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DATA(D4), DM(F4), PSYS(D4), 
TEOR(D4) 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2440 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1440. 

Replaces 2D1440. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course focusing on areas on 
the border between computer science 
and discrete mathematics and covering 
modern techniques for construction of 
efficient algorithms. 

En avancerad kurs i gränsområdet datalogi/diskret matematik som behandlar 
moderna tekniker för konstruktion av effektiva algoritmer. 
 

Mål 
Aim Efter fullgjord kurs ska en kursdeltagare kunna After finishing the course the 
participants should be able to  

• analysera, välja, använda, designa och implementera effektiva 
algoritmer och datastrukturer för centrala beräkningsproblem 

 
• analyze, select, use, design, 

and implement efficient 
algorithms and data 
structures for essential 
computational problems 

 
i syfte att 
 

 • konstruera och utvärdera datorprogram som effektivt utnyttjar 
datorresurser. in order to 

 
 • construct and evaluate 

computer programs that use 
computer resources 
efficiently. 

Kursinnehåll 
Kursen kommer att beskriva och analysera ett antal algoritmer för diskreta 
beräkningsproblem och är avsedd för studenter med ett intresse inom 
gränstrakterna datalogi/diskret matematik. Några av nedanstående 
beräkningsproblem kommer att diskuteras. 

Syllabus 
The course is intended for students with 
an interest in the areas computer science 
and discrete mathematics.  It will 
describe and analyze a number of 
algorithms for discrete computational 
problems. Some of the following 
computational problems will be 
discussed. 

Primalitet hos heltal. 
Faktorisering av heltal. 
Snabb multiplikation av stora heltal. 
Flöden i nätverk. 
Matchning i grafer. 

Primality of integers. Sökning och sortering i olika beräkningsmodeller. Factorization of integers. 
Handelsresandens problem. Fast multiplication of large integers. 
Hitta par av närbelägna punkter i planet. Network flow. 

Matching in graphs.  
Searching and sorting in different 
computational models. Förkunskaper 
The travelling salesman problem. 5B1204/SF1631 Diskret matematik samt en av kurserna 

2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet och 
2D1354/DD2354 Algoritmer och komplexitet eller motsvarande kunskaper. 

Finding pairs of proximate points in the 
plane. 

Prerequisites 
Påbyggnad 5B1204/SF1631 Discrete Mathematics 

and one of the courses 
2D1352/DD1352 Algorithms, Data 
Structures, and Complexity and 
2D1354/DD2354 Algorithms and 

Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp). 
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Complexity or the equivalent. 
Kurslitteratur 

Follow up Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen. Please discuss with the instructor. 

Requirements  
Written exercises (OVN1; 6 university 
credits). Övrigt 

Ordinarie examinator är Stefan Nilsson. Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous yearmaterial produced at the 
department was used. 

Other 
Usual examiner is Stefan Nilsson. 
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DD2441  Seminariekurs i teoretisk datalogi  Seminars on Theoretical 
Computer Science 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Jens Lagergren, jensl@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 5537, 790 8570 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, DATA(D3, D4), DM(F4), F4, FILO(D4), 
TEOR(D3, D4), TICSM1 

 Valfri för/Elective for 

Svenska eller engelska/ Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2441 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1441.<BR>Kursen ges vartannat år. Ges ej 07/08. 

Replaces 2D1441.<BR>The course is given every second year and will not be given in 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course in theoretical 
computer science where the contents 
will vary between years. 

En avancerad kurs i teoretisk datalogi med varierande innehåll från år till år. 
 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska en elev kunna: After a successfully completed course 

the student will be able to:   diskutera avancerade begrepp inom kursens område, discuss advanced concepts within the 
area of the course,  

aktivt attackera problem inom kursens område, både genom eget arbete och 
genom sökning av relevant information, 

 
actively attack problems in the area of 
the course, both through independent 
work and through finding relevant 
information elsewhere, 

 
tillgodogöra sig det väsentliga innehållet i vetenskapliga artiklar inom kursens 
område.  

extract and understand the essential 
content of scientific articles in the area 
of the course. 

 

Kursinnehåll 
Kursens innehåll varierar från år till år. Exempel på ämnen är  Syllabus 

The syllabus will vary between years. 
Examples of subjects are: 

• approximationsalgoritmer  
• databrytning  • algorithms for approximation 
• kryptografi  • data mining 
• parallella beräkningar  • cryptography 

• parallel computations • probabilistiska algoritmer.  
• probabilistic algorithms.  

Prerequisites 
Förkunskaper Can vary between years, but knowledge 

corresponding to one of the courses 
2D1352/DD1352 Algorithms, Data 
Structures, and Complexity and 
2D1354/DD2354 Algorithms and 
Complexity will always be needed. The 
instructor can give more information. 

Kan variera från år till år, men kunskaper motsvarande en av kurserna 
2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet och 
2D1354/DD2354 Algoritmer och komplexitet kommer alltid att krävas. 
Kursledaren kan ge närmare anvisningar. 

Påbyggnad 
Follow up Diskuteras med kursledaren. 
Please discuss with the instructor. 

Kursfordringar Requirements 
Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp). Written exercises (OVN1; 6 university 

credits). Kurslitteratur 
Required Reading Meddelas vid kursstart. 
To be announced at course start.  
Other 

Övrigt Usual examiner is Jens Lagergren. 
Ordinarie examinator är Jens Lagergren. 
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DD2446  Komplexitetsteori  Complexity Theory 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Johan Håstad, johanh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6289 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMTHM1  Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DM(F4), TEOR(D3, D4) Valfri för/Elective for 
Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2446 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1446.<BR>Kursen ges vartannat år. Ges 07/08. 

Replaces 2D1446.<BR>The course is given every second year and will be given in 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
focusing on modern complexity theory. En avancerad kurs i datalogi som behandlar modern komplexitetsteori. 

 
Aim 

Mål After a completed course, the student 
should be able to Efter genomgången kurs ska en elev kunna 
  

• define basic complexity 
classes such as P, NP, 
PSPACE, L, NL and NC, 

• definiera grundläggande komplexitetsklasser såsom P, NP, PSPACE, 
L, NL, och NC. 

• formulate complete problems 
for each complexity class and 
show problems complete by 
reductions, 

• formulera fullständiga problem för respektive komplexitetsklass och 
visa problem fullständiga med hjälp av reduktioner. 

• bevisa grundläggande satser om komplexitetsmått samt resonera om 
komplexitetsteoretiska begrepp. • prove basic theorems about 

complexity measures and be 
able to reason about 
complexity theoretic 
concepts, 

• läsa forskningsartiklar inom området i detaljnivå motsvarande att 
förstå bidraget i stort men inte nödvändigtvis förstå alla detaljer. 

 
• read research articles within 

complexity theory to the 
extent of understanding the 
main contribution of the 
paper. 

Kursinnehåll 
Det grundläggande målet inom komplexitetsteorin är att klassificera problem 
med avseende på hur mycket resurser som krävs för att lösa dem.  
Komplexitetsklasser är klasser av problem som i något avseende kräver "lika" 
mycket resurser för att lösa.  De mest grundläggande resurserna som studeras 
är beräkningstid och minnesutrymme.  Ett fullständigt problem för en 
komplexitetsklass är ett problem som kan ses som det svåraste inom klassen. 

Syllabus 
The fundamental goal of complexity 
theory is to classify problems according 
to the amount of resources needed to 
solve them. Complexity classes are 
classes of problems that in some respect 
demand the “same” amount of 
resources. The most basic resources 
studied are time and space. A complete 
problem for a complexity class is a 
problem that can be viewed as the 
hardest problem in the class. 

Följande områden behandlas: Komplexitetsklasserna L, NL, P, NP, PSPACE, 
etc. Reduktion och fullständighet. Cooks' sats. Approximerbarhet. 
Probabilistiska algoritmer. Interaktiva bevis (IP). 
 

Förkunskaper 
Motsvarande en av kurserna 2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och 
komplexitet eller 2D1354/DD2354 Algoritmer och komplexitet. Among the topics treated in the course 

are: Complexity classes: L, NL, P, NP, 
PSPACE, etc, Reductions and 
completeness, Cooks' theorem.  
Approximability, Randomized 
algorithms and Interactive proofs (IP).  

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp). Prerequisites 

One of the courses 
2D1352/DD1352 Algorithms, Data 
Structures, and Complexity or 
2D1354/DD2354 Algorithms and 
Complexity or the equivalent. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart.  Läsåret 05/06 användes: C. H. Papadimitriou: 
Computational complexity, Addison Wesley. 
 

Follow up Övrigt Please discuss with the instructor. 
Kursen ges på engelska om flera kursdeltagare önskar det. 
Ordinarie examinator är Johan Håstad. Requirements 

Written exercises (ÖVN1; 6 university 
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credits). 

Required Reading 
To be announced at course start.  
Previous year: C. H. Papadimitriou: 
Computational complexity, Addison 
Wesley. 

Other 
The course is given in English if this is 
requested by several students. 
Usual examiner is Johan Håstad. 
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DD2447  Statistiska metoder i datalogin  Statistical Methods in Applied 
Computer Science 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Stefan Arnborg, stefan@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 7194 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BMT(D4), D4, DM(F4), TEOR(D3, D4) Övningar    6 h          Valfri för/Elective for 
American English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2447 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1447. 

Replaces 2D1447. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course summarizes statistical and 
probabilistic methods used in applied 
Computer Science. 

Kursen behandlar de statistiska metoder som används i moderna datatekniska 
tillämpningar. 
 

Aim 
Mål After successfully taking this course, 

you will be able to: Studenten ska efter genomgången kurs kunna:   motivate the use of uncertainty 
management and statistical methodology 
in computer science applications, as well 
as the main methods in use, 

redogöra för skälen att hantera osäker information i datatekniska system och 
motivera de viktigaste metoderna för detta, 
  redogöra för de typer av algoritmer som används i området och använda några 
standardverktyg, 

account for algorithms used in the area 
and use the standard tools, 

  
critically evaluate the applicability of 
these methods in new contexts, and 
design new applications of uncertainty 
management, 

kritiskt utvärdera metodernas tillämpning i nya sammanhang och konstruera 
nya tillämpningar med osäkerhetshantering, 
 
följa forskning och utveckling inom området.  

follow research and development in the 
area.  

Kursinnehåll Syllabus 
Filosofiska grundvalar Common statistical models and their 

use:  
Hypothesis choice Bayes regel och dess användning för bayesiansk inferens Parametric inference  Non-parametric inference 

Vanliga statistiska modeller och deras hantering: Elements of regression 
Hypotesval Clustering 

Graphical statistical models Parametrisk inferens Prediction and retrodiction Icke-parametrisk inferens Chapman-Kolmogoroff formulation 
Regression  
Klustring Elements of Vapnik/Chervonenki's 

learning theory Grafiska modeller  Prediktion och retrodiktion Evidence theory, estimation and 
combination of evidence. Chapman-Kolmogorovs formulering. 

 Support Vector Machines and Kernel 
methods Vapnik-Cervonenkis inlärningsteori  Supportvektormaskiner och kärnmetoder Stochastic simulation, Markov Chain 
Monte Carlo.  

Evidensteori, estimerings- och kombinationsregler. Prerequisites 
 Courses in mathematics (analysis), 

programming, computer science and 
statistics equivalent to obligatory 
courses on D- or F-programme. 
Matlab or similar tool (Octave, R). 

Stokastisk simulering, Markov Chain Monte Carlo 
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Förkunskaper Follow up 
Please discuss with the course leader. Grundläggande kurser i programmering, datalogi, matematik och statistik 

motsvarande obligatoriska kurser på D- eller F-programmen. 
Matlab eller motsvarande (Octave, R). 

Requirements 
Home Work (INL1; 6 university credits)
Based on learning contract individually 
worked out for each student. Påbyggnad 

Diskutera med kursledaren. Required Reading 
Lecture Notes, Scientific papers, Home 
Works. Kursfordringar 

Inlämningsuppgift (INL1; 6 hp). 
Other 

Kurslitteratur Usual examiner is Stefan Arnborg. 

Föreläsningar, kompendium, artiklar, hemtal. 
 

Övrigt 
Examinationen är individuell och bygger på ett inlärningskontrakt mellan 
lärare och elev som utformas individuellt för varje kursdeltagare. 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, kompendium, artiklar och 
hemtal. 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 
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DD2449  Kryptografins grunder  Foundations of Cryptography 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Johan Håstad, johanh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6289 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
TMTHM1 Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DATA(D3, D4), DM(F4), TEOR(D3, D4) Valfri för/Elective for 
Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2449 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1449. 

Replaces 2D1449. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
giving an introduction to modern 
cryptography. 

En avancerad kurs i datalogi som ger en orientering om modern kryptografi. 
 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska en elev kunna After a completed course, the student 

should be able to   
• diskutera följande grundläggande begrepp inom kryptografi: 

symmetrisk och assymetrisk kryptering, digitala signaturer, 
kryptografiska hashfunktioner, samt starka 
pseudoslumptalsgenerator. Att kunna redogöra för exempel på 
samtliga begrepp. 

• discuss the following basic 
concepts in cryptography: 
symmetric and asymmetric 
encryption, digital signatures, 
cryptographic hash functions 
and strong pseudorandom 
generators and to give 
examples of instantiations of 
each concept 

• genomföra enkla egna analyser av kryptografiska konstruktioner 
såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll. 

• läsa andras analyser av kryptografiska konstruktioner såsom 
kryptosystem och kryptografiska protokoll och avgöra dessa 
analysers tillförlitlighet. 

• conduct simple analyses of 
cryptographic constructions 
such as cryptosystems and 
cryptographic protocols • tillgodogöra sig tekniska artiklar om kryptografi och kryptografiska 

protokoll. • read analyses performed by 
others of cryptographic 
constructions such as 
cryptosystems and 
cryptographic protocols and 
decide if the given analysis 
can be trusted 

 

Kursinnehåll 
Klassiska kryptosystem. Vad innebär säker kryptering? Bakgrund inom 
informationsteori, entropi. Symmetriska krypteringsalgoritmer som t.ex. 
Advanced Encryption Standard (AES).  Öppna nyckelsystem för kryptering 
och digitala signaturer t.ex. RSA-, ElGamal- och Schnorrsignaturer. 
Kryptografiskt säkra hashfunktioner i teori och praktik (SHA). Egenskaper för 
och exempel på pseudoslumptalsgeneratorer.  Anknytningar till 
komplexitetsteori 

• read and understand 
technical articles in 
cryptography. 

Syllabus 
Classical encryption methods.  What is 
meant by secure encryption?  
Background in information theory, 
entropy.  Symmetric encryption 
algorithms, for example the Advanced 
Encryption Standard (AES).  Public-key 
cryptosystems for encryption and digital 
signatures, e.g., RSA, ElGamal, and 
Schnorr signatures. Cryptographically 
secure hash functions in theory and 
practice (SHA).  Properties and 
examples of pseudo random number 
generators. Connections between 
complexity theory and cryptography. 

 

Förkunskaper 
Motsvarande en av kurserna 2D1352 Algoritmer, datastrukturer och 
komplexitet eller 2D1354 Algoritmer och komplexitet samt kunskaper i 
sannolikhetsteori, matematik och algoritmteori motsvarande de obligatoriska 
kurserna på D eller F. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Prerequisites Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp). Knowledge equivalent to either one of 
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the courses 2D1352 Algorithms, Data 
Structures and Complexity or 2D1354 
Algorithms and Complexity and 
knowledge of probability theory, 
mathematics and algorithm theory 
acquired in the mandatory courses of the 
D or F program. 

Kurslitteratur 
Stinson, Cryptography; theory and practice, Chapman & Hall. 
 

Övrigt 
Kursen ges på engelska om flera kursdeltagare önskar det. 
Ordinarie examinator är Johan Håstad. Follow up 

Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Written exercises (OVN1; 6 university 
credits). 

Required Reading 
Stinson, Cryptography; theory and 
practice, Chapman & Hall. 

Other 
The course is given in English if this is 
requested by several students. 
Usual examiner is Johan Håstad. 
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DD2450  Algoritmisk bioinformatik  Algorithmic Bioinformatics 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Jens Lagergren, jensl@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 5537, 790 8570 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BIOE(E4), BMT(D4), D4, DM(F4), PSYS(D3, 
D4), TEOR(D3, D4) 

 Valfri för/Elective for 

Svenska/Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2450 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1450. 

Replaces 2D1450. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
focusing on the computer science part of 
bioinformatics (or computational 
biology). 

En introduktion till den datalogiska delen av bioinformatik. 
 

Mål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna Aim 

After successfully taking this course, 
students will be able to: • redogöra med egna ord för genreglering, centrala dogmat, mutationer 

som påverkar genom och experimentella "high throughput"-tekniker, • give their own account gene 
regulation, the central 
dogma, mutations that affect 
the genome, and 
experimental high-
throughput techniques, 

• implementera och redogöra för de algoritmer som beskrivs i kursen 
och hur de relaterar till varandra, 

• tillämpa de grundläggande algoritmdesignmetoderna dynamisk 
programmering, MCMC och EM inom bioinformatik, 

• redogöra för modelleringsprinciperna parsimoni, maskininlärning och 
bayesiansk modellering. 

• implement, describe, and 
discuss the algorithms treated 
during the course as well as 
how they relate to each other,  

• apply the fundamental 
algorithm design 
methodologies dynamic 
programming, MCMC, and 
EM to problems in 
computational biology and 
bioinformatics, 

Kursinnehåll 
Algoritmer för problem som alignment, fylogeni, sortering genom vändning, 
en introduktion till dolda Markovkedjor. 
 

Förkunskaper 
• apply, describe, and discuss 

the modeling principles 
parsimony, maximum 
likelihood, and bayesian 
modelling. 

Motsvarande en av kurserna 2D1352/2D1353/DD1352 Algoritmer, 
datastrukturer och komplexitet eller 2D1354/DD2354 Algoritmer och 
komplexitet. Eventuellt kan dessa ersättas av andra kurser (kontakta 
kursledaren). 

Syllabus Påbyggnad 
Algorithms for problems such as 
alignment, phylogeny, sorting by 
reversals. An introduction to Hidden 
Markov Models. 

Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp). 

Prerequisites 
Kurslitteratur One of the courses 

2D1352/2D1353/DD1352 Algorithms, 
Data Structures, and Complexity and 
2D1354/DD2354 Algorithms and 
Complexity or the equivalent. Contact 
the instructor to find out if other courses 
may suffice. 

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Jens Lagergren. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Written exercises (OVN1; 6 university 
credits). 
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Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year material produced at the 
department was used. 

Other 
Usual examiner is Jens Lagergren. 
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DD2452  Formella metoder  Formal Methods 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Dilian Gurov, dilian@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 8198 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
DKDI(IT4), PSPV(IT4) Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
KSYS(D4) Lab    12 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DATA(D3, D4), PSYS(D4), TEOR(D3, 
D4) 

 Valfri för/Elective for 

Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2452 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1452. 

Replaces 2D1452. 

Kortbeskrivning Abstract 
Formal methods is a collection of 
techniques and notations for modelling 
and analysing systems, both hardware 
and software. Their main purpose is to 
provide unambiguous and verifiable 
statements of requirements, and to 
discover errors and bugs, in particular 
those, which cannot be easily discovered 
using testing or simulation alone. The 
course gives a broad introduction to the 
subject covering principles and tools for 
both interactive methods based on 
formal theorem proving, and algorithmic 
methods for program analysis (model 
checking and equivalence checking). 

Formal methods is a collection of techniques and notations for modelling and 
analysing systems, both hardware and software. Their main purpose is to 
provide unambiguous and verifiable statements of requirements, and to 
discover errors and bugs, in particular those, which cannot be easily 
discovered using testing or simulation alone. The course gives a broad 
introduction to the subject covering principles and tools for both interactive 
methods based on formal theorem proving, and algorithmic methods for 
program analysis (model checking and equivalence checking). 
 

Mål 
The overall aim of the course is to provide a working familiarity with the main 
methods and tools in the formal methods area, in theory as well as in practice. 

Aim  The overall aim of the course is to 
provide a working familiarity with the 
main methods and tools in the formal 
methods area, in theory as well as in 
practice. 

After the course, the successful student will be able to: 
 
1. Independently select a suitable modeling approach for some given simple 
problem;   After the course, the successful student 

will be able to: 2. Argue informally and formally for the soundness and limitations of the 
chosen approach;  

1. Independently select a suitable 
modeling approach for some given 
simple problem; 

 
3. Identify, specify and verify important system properties using suitable 
automated or semi-automated tools;  
 2. Argue informally and formally for the 

soundness and limitations of the chosen 
approach; 4. Correctly interpret and evaluate the results of the analysis. 

  
For passing the course, a student has to demonstrate the ability to apply the 
methods discussed in the course; for the highest grade he/she has also to be 
proficient in the theoretical foundations of these methods. 

3. Identify, specify and verify important 
system properties using suitable 
automated or semi-automated tools; 
  4. Correctly interpret and evaluate the 
results of the analysis. Kursinnehåll  

Part I. Program Verification: Hoare logic, partial and total correctness, 
verifying concurrent programs, ESC/Java. 

For passing the course, a student has to 
demonstrate the ability to apply the 
methods discussed in the course; for the 
highest grade he/she has also to be 
proficient in the theoretical foundations 
of these methods. 

 
Part II. Process Algebra: CCS, equivalence checking, modal and temporal 
logics, using CWB. 
 Syllabus Part III. Model Checking: Promela, LTL, Büchi automata, SPIN. Part I. Program Verification: Hoare 
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 logic, partial and total correctness, 
verifying concurrent programs, 
ESC/Java. Förkunskaper 
 Good background in basic logic and discrete mathematics is required, e.g. 

following the courses 5B1204/SF1631 and 5B1928/SF1642. Part II. Process Algebra: CCS, 
equivalence checking, modal and 
temporal logics, using CWB. Kursfordringar  

Laboratory assignments (LAB1; 3 university credits). 
Examination (TEN1; 4,5 university credits). 

Part III. Model Checking: Promela, 
LTL, Büchi automata, SPIN. 

Prerequisites Kurslitteratur 
Good background in basic logic and 
discrete mathematics is required, e.g. 
following the courses 5B1204/SF1631 
and 5B1928/SF1642. 

Michael Huth, Mark Ryan: Logic in Computer Science, Cambridge University 
Press, 2000 
 

Requirements Övrigt 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 
Examination (TEN1; 4,5 university 
credits). 

Ordinarie examinator är Dilian Gurov. 

Required Reading 
Michael Huth, Mark Ryan: Logic in 
Computer Science, Cambridge 
University Press, 2000 

Other 
Usual examiner is Dilian Gurov. 
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DD2453  Avancerade formella metoder  Advanced Formal Methods 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mads Dam, mfd@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6229 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    12 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
DATA(D3, D4), TEOR(D3, D4) Övningar    8 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2453 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1453.<BR>Ges vartannat år. Ges ej 07/08. 

Replaces 2D1453.<BR>The course is given every second year. Not given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
Over the past decade a host of new 
techniques have emerged for the 
modeling and analysis of systems 
focusing on aspects such as distribution, 
mobility, performance, and security. The 
course 2D1453 is an advanced level, 
project-oriented course intended to put 
students in touch with the state-of-the-
art in this general area. Students are 
offered a set of mini project ideas, 
generally based on adapting or 
modifying a scheme from some research 
paper, and presenting the results at a 
one-day workshop held at the end of the 
course. The contents of the course will 
vary annually, with different selections 
of papers and different themes. Each 
theme will be supported, as needed, by 
introductory course modules. 

De senaste åren har en mängd nya tekniker dykt upp med syftet att modellera 
och analysera system med avseende på egenskaper som distribution, mobilitet, 
prestanda, och säkerhet. Kursen 2D1453 är en avancerad, projektorienterad 
kurs som syftar till att sätta de studerande i nivå med någon utvald del av 
state-of-the-art inom området. 
De studerande erbjuds ett antal idéer till miniprojekt, i allmänhet baserade på 
att anpassa, modifiera, eller applicera någon teknik som introduceras i en 
forskningsuppsats. Resultaten presenteras på en en-dags workshop i slutet av 
kursen. Kursens innehåll kommer att variera från år till år, med olika urval av 
projektidéer och tematisk inriktning. Varje tema blir understött, efter behov, 
av introducerande kursmoduler. 
 

Mål 
Syftet med kursen är att sätta de studerande i nivå med state-of-the-art inom 
någon utvald del av området formell modellering och analys, samt att träna de 
studerande i forskningsmetodik och presentationsteknik. Vid kursens slut ska 
de studerande ha demonstrerat att de är kapabla att tillägna sig någon state-of-
the-art teknik som den presenteras i en aktuell forskningsuppsats, analysera 
uppsatsen med avseende på korrekthet, applicerbarhet, och begränsningar, 
presentera uppsatsen i seminarform, använda och applicera tekniken för något 
specifikt syfte, samt presentera resultaten av arbetet i ett workshopliknande 
forum. 

Aim 
The course is intended to put students in 
touch with the state-of-the-art in the area 
of formal modeling and analysis within 
some specific field of interest, and to 
train their presentation and research 
skills. Upon completion of the course 
students will have shown their ability to 
acquire some state-of-the-art technique 
as presented in a scientific paper, to 
analyze it for correctness, applicability, 
and scope, to use and adapt it for some 
specifically given purpose, and to 
present their findings to their peers. 

 

Kursinnehåll 
De studerande väljer mellan ett antal miniprojekt som erbjuds av 
kurshandledarna i början av kursen. Varje miniprojekt baseras på att den 
studerande ska läsa, förstå, och använda resultat från någon forskningsuppsats 
inom området. Med denna bakgrund ska de studerande exempelvis utföra en 
fallstudie, adaptera tekniken till något specifikt syfte, implementera en 
algoritm, rekonstruera ett bevis, eller på annat sätt validera eller applicera 
uppsatsens resultat. Kursen inleds med ett antal föreläsningar som 
introducerar tekniker av särskilt relevans för kursen. Detta moment avslutas 
med en hemtenta. För projektarbetet kan det bli aktuellt att spåra upp annan 
litteratur inom området, eller på annat tillägna sig nödvändig 
bakgrundskunskap. Resultaten av arbetet presenteras på en endags workshop 
vid kursens slut. 

Syllabus 
Students will select from a set of mini-
projects offered by supervisors at the 
beginning of the course. Each mini-
project will be based on the idea of 
acquiring and analyzing a state-of-the-
art research paper, and students will be 
asked to perform some specific case 
study, adapt, implement, or otherwise 
reconstruct or validate the papers 
findings. The course starts with a 
number of lectures to introduce the 
subjects of main relevance for the 
course. This is completed by a midterm 
take-home exam. For the project work 
students may have to trace previous 
work and acquire some more specialized 
background knowledge. The results of 

 

Förkunskaper 
Motsvarande 2D1452/DD2452 Formella metoder. 

Påbyggnad 
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Diskutera med kursledaren. the mini projects will be presented at a 
one day workshop at the end of the 
course. Kursfordringar 

Projekt involverande hemtenta, rapport, presentation, och deltagande i 
workshop (PRO1; 7,5 hp). 

Prerequisites 
Corresponding to 2D1452/DD2452 
Formal methods. 

Kurslitteratur 
Follow up Forskningsuppsatser. Bakgrundsmaterial. Please discuss with the course leader.  
Requirements 

Övrigt Project involving report, presentation, 
and participation in workshop (PRO1; 
7,5 university credits) 

Ordinarie examinator är Mads Dam. 

Required Reading 
Research papers. Miscellanous 
background reading material. 

Other 
Usual examiner is Mads Dam. 

 

585 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DD2454  Semantik för programspråk  Semantics for Programming 
Languages 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Dilian Gurov, dilian@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 8198 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
DKDI(IT4) Övningar    10 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
TPVUM1 Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DATA(D4), PSYS(D4), TEOR(D4) Valfri för/Elective for 
Engelska/English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2454 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1454. 

Replaces 2D1454. 

Kortbeskrivning Abstract 
To give a semantics for a programming 
language means to give a precise 
definition of the behaviour of programs 
written in this language. Only when the 
semantics of the language has been 
fixed, one can go about to prove such 
important properties like determinism 
and termination, equivalence of 
constructs, or that a given program 
meets its specification. Different 
semantic styles have been developed for 
different purposes, depending on the 
level of detail needed for the particular 
task. The most important ones are: 
operational semantics, denotational 
semantics and axiomatic semantics. 

To give a semantics for a programming language means to give a precise 
definition of the behaviour of programs written in this language. Only when 
the semantics of the language has been fixed, one can go about to prove such 
important properties like determinism and termination, equivalence of 
constructs, or that a given program meets its specification. Different semantic 
styles have been developed for different purposes, depending on the level of 
detail needed for the particular task. The most important ones are: operational 
semantics, denotational semantics and axiomatic semantics. 
 

Mål 
The overall aim of the course is to study the main semantic styles used for 
capturing the meaning of programs in a formal way, compare their strengths 
and weaknesses, and analyze how they can be used for establishing important 
properties of programming languages, concrete programs, and transformations 
on programs. A secondary goal is to learn the theories and proof techniques on 
which such semantic investigations are based. 

Aim 
The overall aim of the course is to study 
the main semantic styles used for 
capturing the meaning of programs in a 
formal way, compare their strengths and 
weaknesses, and analyze how they can 
be used for establishing important 
properties of programming languages, 
concrete programs, and transformations 
on programs. A secondary goal is to 
learn the theories and proof techniques 
on which such semantic investigations 
are based. 

 
After the course, the successful student will be able to perform the following 
constructions: 
 

• construct the state space of a program as a basis for program 
behaviour analysis through state space exploration; 

• compute the denotation of a program; 
 • extend a programming language with new constructs, and extend its 

semantics accordingly; After the course, the successful student 
will be able to perform the following 
constructions: • specify and verify programs in Hoare logic, 
 • formally relate different semantic styles; 

• construct the state space of a 
program as a basis for 
program behaviour analysis 
through state space 
exploration; 

• prove language properties such as determinism and termination; 
• show correctness of a given program transformation by proving 

equivalence of the original and the transformed program. 
 

• compute the denotation of a 
program; For passing the course, a student has to demonstrate proficiency with 

problems of type 1-4; for the highest grade he/she has to be equally proficient 
at the remaining types of problems. 

• extend a programming 
language with new 
constructs, and extend its 
semantics accordingly; 

 

Kursinnehåll • specify and verify programs 
in Hoare logic, 1. Operational Semantics: big-step semantics, small-step semantics and 

• formally relate different 
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abstract machine semantics for the simple imperative language IMP.  semantic styles; 
• prove language properties 

such as determinism and 
termination; 

2. Analysing IMP programs: state space exploration, termination, equivalence. 
Determinism of IMP. 
3. Denotational Semantics for IMP. Fixed Point Theory. Relation with big-
step operational semantics. 

• show correctness of a given 
program transformation by 
proving equivalence of the 
original and the transformed 
program. 

4. Axiomatic Semantics for IMP. Program Verification. Computing weakest 
preconditions. 
5. Operational and denotational semantics for the simple declarative language 
REC. Domain Theory. 

 
For passing the course, a student has to 
demonstrate proficiency with problems 
of type 1-4; for the highest grade he/she 
has to be equally proficient at the 
remaining types of problems. 

 

Förkunskaper 
Knowledge corresponding to 
2D1345/DD1345 Introduction to Computer Science 
2D1361/DD1361 Programming Paradigms or 2G1519/ID1205 Computer 
Science II 
5B1203/SF1630 Discrete Mathematics or 5B1118/SF1610 
5B1928/SF1642 Logic 

Syllabus 
1. Operational Semantics: big-step 
semantics, small-step semantics and 
abstract machine semantics for the 
simple imperative language IMP.  
2. Analysing IMP programs: state space 
exploration, termination, equivalence. 
Determinism of IMP. Kursfordringar 
3. Denotational Semantics for IMP. 
Fixed Point Theory. Relation with big-
step operational semantics. 

Examination (TEN1; 6 university credits) 

Kurslitteratur 
4. Axiomatic Semantics for IMP. 
Program Verification. Computing 
weakest preconditions. 

Glynn Winskel "The Formal Semantics of Programming Languages – An 
Introduction" (MIT Press 1993) 
 5. Operational and denotational 

semantics for the simple declarative 
language REC. Domain Theory. Anmälan 

 Prerequisites 
Knowledge corresponding to 
2D1345/DD1345 Introduction to 
Computer Science 
2D1361/DD1361 Programming 
Paradigms or 2G1519/ID1205 Computer 
Science II 
5B1203/SF1630 Discrete Mathematics 
or 5B1118/SF1642 
5B1928/SF1642 Logic 

Till kurs: Obligatorisk. 
Till tentamen: Obligatorisk 

Övrigt 
Usual examiner is Dilian Gurov. 

Requirements 
Examination (TEN1; 6 university 
credits) 

Required Reading 
Glynn Winskel "The Formal Semantics 
of Programming Languages – An 
Introduction" (MIT Press 1993) 

Registration 
Course: Mandatory. 
Exam: Mandatory 

Other 
Usual examiner is Dilian Gurov. 
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DD2455  Teoretiska grunder för objektorientering  Theoretical Foundations of 
Object-Orientation 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Karl Meinke, karlm@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08/790 6337 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, PSYS(D3, D4), TEOR(D3, D4) Övningar    4 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Lab    10 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2455  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1455. 

Replaces 2D1455. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course covers the theoretical 
foundations of object-oriented 
programming. After a review of the 
principles of object-orientation, we 
consider a number of mathematical 
models of different aspects of object-
oriented languages, including: abstract 
data types, concurrency, sequential 
correctness and type checking. 

This course covers the theoretical foundations of object-oriented 
programming. After a review of the principles of object-orientation, we 
consider a number of mathematical models of different aspects of object-
oriented languages, including: abstract data types, concurrency, sequential 
correctness and type checking. 
 

Mål 
The overall aim of the course is to provide an understanding of two advanced 
methods for ensuring object-oriented software quality, namely: (i) live 
sequence charts (LSCs) for requirements analysis, and (ii) invariant analysis 
of software code.  

Aim 
The overall aim of the course is to 
provide an understanding of two 
advanced methods for ensuring object-
oriented software quality, namely: (i) 
live sequence charts (LSCs) for 
requirements analysis, and (ii) invariant 
analysis of software code.  

 
This understanding means that after the course you should be able to: 
  
Critically assess an informal text-based software requirements document, 
identifying ambiguities, omissions and inconsistencies. Translate such a 
document into object-oriented requirements using a Noun/Verb/Relational-
Phrase methodology. Construct a data dictionary, and relate this to the original 
requirements document using hypertext technology. 

This understanding means that after the 
course you should be able to: 
 
Critically assess an informal text-based 
software requirements document, 
identifying ambiguities, omissions and 
inconsistencies. Translate such a 
document into object-oriented 
requirements using a 
Noun/Verb/Relational-Phrase 
methodology. Construct a data 
dictionary, and relate this to the original 
requirements document using hypertext 
technology. 

 
Identify, express in text, and formalise using LSCs the important use-cases in 
a requirements document. You should be able to distinguish between normal 
and exceptional scenarios. 
 
Draw LSCs using the Play-Engine, given a pre-existing user interface model. 
You should be able to organise your charts within a project, using the Play-
Engine. You should also be able to modify the different components of a 
project with an understanding of the technical effects of any changes 

 
Identify, express in text, and formalise 
using LSCs the important use-cases in a 
requirements document. You should be 
able to distinguish between normal and 
exceptional scenarios. 

 
Exercise a set of LSCs using the Play-Engine simulator to study their 
interaction, and how they co-operate to achieve the user requirements. You 
should understand what incomplete and inconsistent requirements are, and 
how to identify these by using simulation. 

 
Draw LSCs using the Play-Engine, 
given a pre-existing user interface 
model.  You should be able to organise your 
charts within a project, using the Play-
Engine. You should also be able to 
modify the different components of a 
project with an understanding of the 
technical effects of any changes 

Translate a short piece (less than 20 lines) of object-oriented code into a 
flowchart. You should understand the meaning of a valid labelling of such a 
chart by logical assertions according to Floyd's invariant assertion method. 
 
Construct a valid labelling of a flowchart by means of dragging a pre-
condition forwards, or a postcondition backwards, and using basic logical 

 
Exercise a set of LSCs using the Play-
Engine simulator to study their 
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transformations. You should be able to use your knowledge of programming 
to synthesize loop invariants and thus prove a program is mathematically 
correct with respect to a software requirement. 

interaction, and how they co-operate to 
achieve the user requirements. You 
should understand what incomplete and 
inconsistent requirements are, and how 
to identify these by using simulation.  

Understand the syntax of a simple sequential object-oriented programming 
language and be able to correctly add extra features to the syntax. 

 
Translate a short piece (less than 20 
lines) of object-oriented code into a 
flowchart. You should understand the 
meaning of a valid labelling of such a 
chart by logical assertions according to 
Floyd's invariant assertion method. 

 
Understand the operational semantics of a simple sequential object-oriented 
programming language and be able to correctly add extra features to the 
semantics (for example garbage collection) that define the meaning of new 
syntactic features.  

Construct a valid labelling of a 
flowchart by means of dragging a pre-
condition forwards, or a postcondition 
backwards, and using basic logical 
transformations. You should be able to 
use your knowledge of programming to 
synthesize loop invariants and thus 
prove a program is mathematically 
correct with respect to a software 
requirement. 

 
Understand the logic of a simple sequential object-oriented programming 
language and be able to explain the meaning of rules of inference. 
 
Understand the concept of an abstract data type, how it relates to a class 
definition, and be able to define new simple data types. 
 

 Kursinnehåll 
Understand the syntax of a simple 
sequential object-oriented programming 
language and be able to correctly add 
extra features to the syntax. 

• A review of object-oriented themes, terminology, computational 
model, relationship to other programming paradigms, software 
lifecycle, new trends. 

 • Principles of sequential program correctness. Operational semantics 
of sequential programs. Hoare’s logic and Floyd’s correctness 
analysis using labeled flowcharts. Programming by contract and 
Eiffel. 

Understand the operational semantics of 
a simple sequential object-oriented 
programming language and be able to 
correctly add extra features to the 
semantics (for example garbage 
collection) that define the meaning of 
new syntactic features. 

• Abstract data types, signatures, equations, semantics. Objects as 
algebras. Correctness revisited.  

• Polymorphism. Inheritance and the subtype relation, flavours of 
polymorphism, type abstraction, existential types and information 
hiding. 

 
Understand the logic of a simple 
sequential object-oriented programming 
language and be able to explain the 
meaning of rules of inference. • Concurrency. Axioms for communicating processes, traces, 

interleaving semantics of concurrency.  
Understand the concept of an abstract 
data type, how it relates to a class 
definition, and be able to define new 
simple data types. 

 

Förkunskaper 
2D1350/2D1361/DD1361 Programming paradigms and 5B1928/SF1642 
Logic. Syllabus 

• A review of object-oriented 
themes, terminology, 
computational model, 
relationship to other 
programming paradigms, 
software lifecycle, new 
trends. 

Påbyggnad 
To be discussed with the course co-ordinator. 

Kursfordringar 
Written examination (TEN1; 6 university credits), home work (HEM1; 1,5 
university credits). • Principles of sequential 

program correctness. 
Operational semantics of 
sequential programs. Hoare’s 
logic and Floyd’s correctness 
analysis using labeled 
flowcharts. Programming by 
contract and Eiffel. 

Kurslitteratur 
A. Eliëns, Principles of Object-oriented Software Development, 2nd Edition, 
2000, Addison-Wesley, ISBN 0-201-39856-7. 
 

Övrigt 
• Abstract data types, 

signatures, equations, 
semantics. Objects as 
algebras. Correctness 
revisited.  

Ordinarie examinator är Karl Meinke. 

• Polymorphism. Inheritance 
and the subtype relation, 
flavours of polymorphism, 
type abstraction, existential 
types and information hiding. 

• Concurrency. Axioms for 
communicating processes, 
traces, interleaving semantics 
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of concurrency. 

Prerequisites 
2D1350/2D1361/DD1361 Programming 
paradigms and 5B1928/SF1642 Logic. 

Follow up 
To be discussed with the course co-
ordinator. 

Requirements 
Written examination (TEN1; 6 
university credits), home work (HEM1; 
1,5 university credits). 

Required Reading 
A. Eliëns, Principles of Object-oriented 
Software Development, 2nd Edition, 
2000, Addison-Wesley, ISBN 0-201-
39856-7. 

Other 
Usual examiner is Karl Meinke. 
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DD2458  Problemlösning och programmering under 
press 

Problem Solving and 
Programming under Pressure 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Mikael Goldmann, migo@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6813 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D3, DATA(D4), DM(F4), PSYS(D4), 
TEOR(D4) 

Lab    32 h          Valfri för/Elective for 
 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2458 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1458. 

Replaces 2D1458. 

Kortbeskrivning Abstract 
Successful problem solving in computer 
science requires a solid theoretical 
foundation as well as ability to apply the 
theory to practical problem solving. The 
aim of this course is to develop your 
ability to apply knowledge of 
algorithms, data structures, and 
complexity theory to given problems. As 
a professional it is useful to be able to 
analyze a problem, judge the efficiency 
of proposed algorithms, and to 
implement them quickly and correctly. 
In this course, you will practice this by 
solving a number of homework 
assignments and while working under 
time constraints during problem solving 
sessions. 

För att framgångsrikt lösa olika datalogiska problem krävs både gedigna 
teoretiska kunskaper och förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktiken. 
Denna kurs fokuserar på förmågan att tillämpa teoretiska kunskaper om 
algoritmer, datastrukturer och komplexitet på givna problem. Att snabbt kunna 
analysera ett problem, göra bedömningar av föreslagna algoritmers 
komplexitet och kunna implementera en lösning snabbt och korrekt är 
användbara förmågor i arbetslivet. I denna kurs tränas 
problemlösningsförmåga dels med ett antal omgångar med hemuppgifter och 
dels med tidsbegränsade problemlösningssessioner. 
 

Mål 
Kursens mål är att studenten ska kunna: 
 

• analysera effektiviteten hos olika lösningsmetoder för att avgöra 
vilka som i ett givet sammanhang är rimligt effektiva, 

Aim 
The goals of the course are that the 
student should be able to • jämföra givna problem med avseende på svårighetsgrad, 
 

• använda och anpassa grundläggande algoritmer inom områden som 
grafteori, talteori, geometri på givna problem, 

• analyze the efficiency of 
different approaches to 
solving a problem to 
determine which approaches 
will be reasonably efficient 
in a given situation, 

• använda algoritmkonstruktionsmetoder som giriga algoritmer, 
dynamisk programmering, dekomposition och kombinatorisk 
sökning för att konstruera algoritmer för att lösa givna problem, 

• givet en specifikation av en algoritm eller datastruktur, implementera 
den korrekt i ett programmeringsspråk, 

• compare different problems 
in terms of their difficulty, 

• use algorithm design 
techniques such as greedy 
algorithms, dynamic 
programming, divide and 
conquer, and combinatorial 
search to construct 
algorithms to solve given 
problems, 

• kommunicera med andra studenter under problemlösning i grupp, 
• i skrift beskriva algoritmer, datastrukturer och problem på ett koncist 

och begripligt sätt. 
 
Syftet är att studenterna dels effektivt ska kunna använda programmering som 
ett verktyg för problemlösning, och dels ska få tillämpa teoretiska kunskaper 
från andra datalogikurser på praktisk problemlösning. • correctly implement a given 

specification of an algorithm 
or data structure, 

 
Målen uppnås dels genom att studenten under kursens gång löser ett stort antal 
hemuppgifter, implementerar ett antal algoritmer för att bygga upp ett mindre 
algoritmbibliotek, löser problem i små grupper under "problemsessioner", 
samt vid minst ett tillfälle gör föreläsningsanteckningar. 

• communicate and cooperate 
with other students during 
problem solving in groups, 

• concisely and lucidly 
describe algorithms, data 
structures, and problems in 
writing. 

 
Kursfordringar 
Betyget baseras på antalet lösta uppgifter av de olika sorterna, samt, i en viss 
utsträckning, på att föreläsningsanteckningar av god kvalitet produceras utan 

 
The purpose is that the students should 
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större dröjsmål (inom en vecka från föreläsningen). be able to use programming as an 
effective tool for problem solving, and 
should get opportunity to apply 
theoretical knowledge from other 
courses to solve practical problems. 

Genom att uppgifterna har starkt varierande svårighetsgrad, kommer den som 
löser många uppgifter också, per automatik, lösa ett antal svårare uppgifter, 
vilket motiverar ett högre betyg. 
  

The goals are attained by solving 
number of homework assignments, 
implementing a small library of 
algorithms and data structures, solving 
problems in groups during problem 
solving sessions, and by preparing and 
typesetting lecture notes. 

Genom att uppgifterna har starkt varierande svårighetsgrad, kommer den som 
löser många uppgifter också, per automatik, lösa ett antal svårare uppgifter, 
vilket motiverar ett högre betyg. 
 

Kursinnehåll 
Algoritmer: beräkningsgeometri, grafalgoritmer, talteoretiska algoritmer, 
strängmatchning. Algoritmanalys och algoritmkonstruktion: dynamisk 
programmering, amorterad analys, rimlighetsbedömningar. 
Programmeringsfärdigheter, framför allt i C och Java. 

Syllabus 
Algorithms: computational geometry, 
graph algorithms, number theoretic 
algorithms, string matching. Design and 
analysis of algorithms: dynamic 
programming, amortized analysis, 
estimating the complexity of an 
algorithm. 

 

Förkunskaper 
Motsvarande en av kurserna 2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och 
komplexitet och 2D1354/DD2354 Algoritmer och komplexitet. 

Programming skills mainly in C and 
Java. 

Prerequisites Påbyggnad 
One of the courses 2D1352/DD1352 
Algorithms, data structures and 
complexity and 2D1354/DD2354 
Algorithms and complexity, or the 
equivalent. 

Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Problemlösningssessioner (LAB1; 4,5 hp). 
Hemuppgifter (ÖVN1; 4,5 hp). 
Examination kan endast ske i samband med pågående kursomgång. Follow up 

Please discuss with the instructor. 

Kurslitteratur Requirements 
Meddelas vid kursstart. Läsåret 04/05 användes S. Skiena: The algorithm 
design manual, Springer. 

Problem solving sessions (LAB1; 4,5 
university credits). 
Home work (ÖVN1; 4,5 university 
credits.). 
Examination can only be done during 
the course. 

 

Övrigt 
Deltagarantalet är begränsat till 30. 
Ordinarie examinator är Mikael Goldmann. Required Reading 

To be announced at course start. In 
04/05: S. Skiena: The algorithm design 
manual, Springer. 

Other 
The number of students is limited. 
Usual examiner is Mikael Goldmann. 
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DD245X  Examensarbete inom datalogi för 
magisterexamen 

Degree Project in Computer 
Science (Master of Science) 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Ann Bengtsson, ann@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6209 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPVUM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska eller engelska Språk/Language 
Swedish or English 
http://www.csc.kth.se/DD245X Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within computer 
science. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom datalogi av utredande karaktär. 
 

Mål Aim 
Studenten ska efter genomfört självständigt arbete i datalogi kunna After passing the degree project course, 

you will be able to   
• tillämpa den praxis som råder i industri, förvaltning och högskola vid 

planering, genomförande och avrapportering/utvärdering av 
självständiga konstruktions- och utredningsuppgifter, 

• apply standard methods of 
practice in industry, 
administration and academic 
environments regarding 
planning, conducting, 
reporting and evaluating 
larger independent design 
and investigation projects, 

• självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 
en konstruktions- eller utredningsuppgift inom datalogiområdet, samt 
motivera slutsatser och designval, 

• samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet, och 
bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser 
och kravet på självständighet, 

• independently plan, conduct, 
report (orally and in writing), 
a design or investigation in 
the computer science area 
that is important for a 
problem-owner in industry, 
administration or academy, 
and motivate conclusions and 
design choices, 

• identifiera, inhämta, värdera och sammanställa information tillämplig 
vid uppgiftens genomförande, 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande, 

• skriva rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade 
normer i fråga om struktur, språk och innehåll, • collect and systematize 

requirements and 
expectations on the project 
deliverables, and asses the 
reasonableness of these in 
light of available time and 
resources, 

• muntligt avrapportera ett arbete med krav på förberedelse, struktur, 
stil och tidhållning, 

• uppnå ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt 
problemområde. 

 • find, obtain, evaluate and 
compile information relevant 
for the project realization, Kursinnehåll 

Examensarbetet ska behandla ett datalogiskt intressant problem. För att 
uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta 
frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Examensarbeten resulterar ofta 
i en prototyp men mycket sällan i en färdig produkt. 

• select a course of action and 
prepare, follow and adapt a 
plan for the project, 

• write reports in Swedish or 
English complying to 
established standards of 
design, language, style and 
content, 

I arbetet ingår att göra en tidsplan för uppgiften. Arbetet redovisas skriftligt i 
en rapport och presenteras muntligt. 
 

• orally report project results 
with requirements on 
preparation, content, style 
and time used, 

Förkunskaper 
Uppnådda 15 hp inom programmet. 

• improve knowledge and 
skills in an area of computer 
science. 

Kursfordringar 
Projekt (XUPP; 15 hp) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Syllabus 
Kurslitteratur The degree project must treat a problem 

within computer science. The problem Bestäms individuellt. 
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 must focus on questions from the field 
of computer science that are of interest 
to investigate and analyze.  Projects 
often result in a prototype but very 
seldom in a finished product. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 

 
A detailed specification and a time 
schedule for the project must be made. 
A search for relevant literature in the 
field must be conducted and relevant 
literature must be studied as a 
foundation for the work. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. 

Prerequisites 
Completed 15 of the ECTS credits in the 
program. 

Requirements 
Project (XUPP; 15 hp). 

Required Reading 
Decided individually. 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD2464  Större avancerad individuell kurs i datalogi  Bigger Advanced, Individual 
Course in Computer Science 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Stefan Arnborg, stefan@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 7194 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, F4  Valfri för/Elective for 
Svenska/Engelska, Swedish/English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2464 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1464.<BR>Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret. 

Replaces 2D1464.<BR>The course can be studied any time during the semesters. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
individually formed to suit the interests 
of the students. 

En avancerad kurs i datalogi som utformas individuellt med hänsyn till 
studentens intressen. 
 

Aim 
Mål After passing this course you will be 

able to solve a design, implementation 
or investigative task with limited 
supervision, and to report the result of 
such a task. More precisely, you will be 
able to 

Studenten ska efter genomförd större avancerad individuell kurs i datalogi 
kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i datalogi med begränsad 
handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna: 
 

 • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 
och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom 
datalogiområdet 

• plan, carry through and 
report such a task in 
Computer Science, 

• obtain and evaluate 
information applicable for 
carrying out the task, 

• inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens 
genomförande  

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (9 hp) 

• choose a course of approach 
and define, follow and follow 
up a plan for carrying out the 
task in a given resource 
budget (9hp), 

• skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller 
etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll 

• muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, 
struktur, stil och tidhållning 

• report your results orally and 
in writing, professionally, 

• show increased knowledge in 
an area of Computer Science. 

• visa ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt 
problemområde. 

 Syllabus 
Through this course students with a 
special interest area within the field of 
computer science can perform studies 
that have been individually defined for 
the specific student to fit his/her 
interests. Course contents and 
examination will be individually defined 
for each student. Students interested in 
taking the course are asked to contact 
first the person in charge of the 
corresponding specialization or some 
other teacher and then the person in 
charge of this course. The course can 
only be offered if the department has 
sufficient resources and competence 
within the special interest area. 

Kursinnehåll 
Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom datalogi kan få läsa 
en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl 
kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. 
Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell 
kompetensinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen 
ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området. 
Det ges inte någon undervisning på kursen. 
 

Förkunskaper 
Beror på kursinnehåll. 

Påbyggnad No instruction is given on this course. 
Diskuteras med kursansvarig. Prerequisites 

Depends on the contents of the course. Kursfordringar 
Follow up Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar 

examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport Please discuss with the instructor. 

595 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 
9 hp). 

Requirements 
Since this is an individually formed 
course the examination will vary. The 
course is reported as exercises (OVN1; 
9 university credits). 

Kurslitteratur 
Beror på kursinnehåll. 
 Required Reading 

Depends on the syllabus. Övrigt 
Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa båda kurserna 2D1464/DD2464 och 
2D1465/DD2465. 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 

Other 
No instruction. It is possible to take both 
2D1464/DD2464 and 2D1465/DD2465.
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD2465  Avancerad individuell kurs i datalogi  Advanced, Individual Course in 
Computer Science 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Stefan Arnborg, stefan@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 7194 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, DM(F4), F4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish or Engelska/ English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2465 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1465.<BR>Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret. 

Replaces 2D1465.<BR>The course can be studied any time during the semesters. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
individually formed to suit the interests 
of the students. 

En avancerad kurs i datalogi som utformas individuellt med hänsyn till 
studentens intressen. 
 

Aim 
Mål After passing this course you will be 

able to solve a design, implementation 
or investigative task with limited 
supervision, and to report the result of 
such a task. More precisely, you will be 
able to: 

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i datalogi kunna 
lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i datalogi med begränsad 
handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna: 
 

 • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 
och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom 
datalogiområdet 

• plan, carry through and 
report such a task in 
Computer Science, 

• obtain and evaluate 
information applicable for 
carrying out the task, 

• inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens 
genomförande 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (6 hp) 

• choose a course of approach 
and define, follow and follow 
up a plan for carrying out the 
task in a given resource 
budget (6hp or 9hp), 

• skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller 
etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll 

• muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, 
struktur, stil och tidhållning 

• report your results orally and 
in writing, professionally, 

• show increased knowledge in 
an area of Computer Science. 

• visa ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt 
problemområde. 

 Syllabus 
Through this course students with a 
special interest area within the field of 
computer science can perform studies 
that have been individually defined for 
the specific student to fit his/her 
interests. Course contents and 
examination will be individually defined 
for each student. Students interested in 
taking the course are asked to contact 
first the person in charge of the 
corresponding specialization or some 
other teacher and then the person in 
charge of this course. The course can 
only be offered the department has 
sufficient resources and competence 
within the special interest area. 

Kursinnehåll 
Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom datalogi kan få läsa 
en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl 
kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. 
Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell 
kompetensinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen 
ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området. 
Det ges ingen undervisning på kursen. 
 

Förkunskaper 
Beror på kursinnehåll. 

Påbyggnad No instruction is given on this course. 
Diskuteras med ansvarig för kompetensinriktningen. Prerequisites 

Depends on the contents of the course. Kursfordringar 
Follow up Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar 

examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport Please discuss with the instructor. 
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kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 
6 hp). 

Requirements 
Since this is an individually formed 
course the examination will vary.  The 
course is reported as exercises (OVN1; 
6 university credits). 

Kurslitteratur 
Beror på kursinnehåll. 
 Required Reading 

Depends on the syllabus. Övrigt 
Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa båda kurserna 2D1464/DD2464 och 
2D1465/DD2465. 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 

Other 
No instruction. It is possible to take both 
2D1464/DD2464 and 2D1465/DD2465.
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD2469  Databasteori  Database Theory 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Kjell Lindqvist, kjellq@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6276 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    31 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Övningar    17 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
D4, DM(F4), PSYS(D4) Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2469 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1469.<BR>Kursen ges vartannat år. Ges 07/08. 

Replaces 2D1469.<BR>The course is given every second year. It will be given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
focusing on the theoretical, 
mathematical foundations for database 
systems. 

En avancerad kurs i datalogi som behandlar de teoretiska, matematiska, 
grunderna för databassystem. 
 

Mål Aim 
The goals of the course are to give the 
students Undervisningen avser att ge en teoretisk grund avseende databasers 

strukturering, databassystem och deras applikationsområden och hur 
matematiska teorier används i databassystem. 

• deeper knowledge of 
relational algebra and 
relational calculus, functional 
dependencies, normal forms, 
and optimization of queries 
to a relational database 
system 

Detta innebär att studenterna efter fullgjord kurs skall kunna: 
• förklara hur funktionella och mängdvärda beroenden används vid 

normalisering. 
• bevisa eller motbevisa beroenden. 

• knowledge of and 
proficiency in using set-
valued dependencies, join 
dependencies, higher normal 
forms, transitive closures and 
their use, and formalization 
of non-normalized structures 

• förklara olika normalformer och vilka problem som löses i de olika 
formerna. 

• diskutera för och nackdelar med olika grad av normalisering. 
• förklara olika algoritmer för normalisering 
• förklara hur restriktioner omformas så att de kan användas för 

informationsstrukturering. • give an introduction to 
different generalizations of 
the concept of models, 
formalization of the different 
generalizations of the 
concept of models, and cost 
calculations when optimizing 
queries to a relational 
database system 

• Förklara användningen av transitiva höljen. 
• använda matematisk beskrivning frågor samt beskriva hur dessa 

optimeras. 
• förstå matematiken för ickenormaliserade strukturer. 

För att  
• studenterna i yrkeslivet skall kunna tillämpa moderna matematiska 

teorier på reella databassystem. so that they will 
 • have a solid theoretical 

foundation in database 
handling systems and their 
applications, 

Kursinnehåll 
Repetition, fördjupning och formalisering av grundläggande begrepp och 
matematik från tidigare genomgångna kurser: Relationsalgebra, tupelkalkyl 
och domänkalkyl. Olika nyckelbegrepp. Funktionella beroenden, axiom och 
härledningsregler för dessa. Lägre normalformer, satser och bevis avseende 
normalformer. Algoritmer för automatiserad normalisering. 

• be able to apply the 
mathematical theories on real 
database systems. 

Syllabus 
Refreshing, extension and formalization 
of basic concepts and mathematics from 
earlier courses: Relational algebra, tupel 
calculus, and domain calculus.  
Different key concepts.  Functional 
dependencies, axioms and deduction 
rules for these.  Lower normal forms, 
theorems and proofs concerning normal 
forms.  Algorithms for normalization. 

Generella beroenden: Mängdvärda beroenden, "join"-beroenden, axiom och 
härledningsregler för dessa. 
Högre normalformer: Satser och bevis. Algoritmer för automatiserad 
normalisering. 
Transitiva höljen och deras användning: Koppling till normalformerna. 
Algoritmer för framtagning av transitiva höljen och kontroll av normaliserade 
strukturer. 

General dependencies: Multi-valued 
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Matematik för ickenormaliserade strukturer: Utvidgningar och 
generaliseringar av relationsmodellen och dess matematik. 

dependencies, join dependencies, 
axioms and deduction rules for these. 
Higher normal forms: Theorems and 
proofs.  Algorithms for normalization to 
higher normal forms. 

Orientering om modeller: Relationsmodellen, nästlad relationsmodell, 
funktionella och logiska modeller, objektmodeller. Matematisk grund för de 
respektive modellerna. Generalisering av modellbegreppet. Transitive closures and their use: 

Connection to the normal forms.  
Algorithms to compute transitive 
closures and for the verification of 
normalized structures. 

Optimering: Matematiska principer för frågeoptimering. Kostnadsfunktioner. 
 

Förkunskaper Formalization of non-normalized 
structures: Extensions and 
generalizations of the relational model 
and the formalizations related to it. 

Motsvarande en av kurserna 2I1100/IV1008 Informationssystem och 
databasteknik, 2D1334/DD1334 Databasteknik och 2D1364/DD1364 
Databasteknik för D. 

Introduction to models: The relational 
model, the nested relational model, 
functional and logical models, object 
models.  The mathematical foundation 
for the different models. Generalization 
of the concept of a model. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgifter (LAB1; 6 hp). Optimization: Mathematical principles 

for query optimization. Cost functions. Kurslitteratur 
Enligt förteckning på institutionen. Föregående läsår användes P. Atzeni & V. 
De Antonellis: Relational database theory, Benjamin/Cummings. 

Prerequisites 
One of the courses 
2I1100/IV1008 Information Systems 
and Databases and 
2D1334/DD1334 Database Technology 
or the equivalent. 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Assignments (LAB1; 6 university 
credits). 

Required Reading 
Reading list available at the department. 
Previous year: P. Atzeni & V. De 
Antonellis: Relational database theory, 
Benjamin/Cummings. 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 

 

600 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DD2471  Moderna databassystem och 
databastillämpningar 

Modern Database Systems and 
Their Applications 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Serafim Dahl, serafim@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6276 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Övningar    8 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
D4, DM(F4), IIS(D3, D4), PSYS(D3, D4) Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2471 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1471. 

Replaces 2D1471. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course in computer science 
focusing modern database systems and 
database driven application programs. 

En avancerad kurs i datalogi som behandlar olika typer av moderna 
databassystem och databasdrivna tillämpningsprogram. 
 

Aim 
Mål Upon completion of the course the 

students will be able to Undervisningen avser att ge kunskap om teknik och teori som lett fram till 
dagens databassystem och inblick i tekniker som används i moderna 
databasdrivna tillämpningsprogram. Efter fullgjord kurs skall studenten 

• identify and describe 
different database models 
and their application 

 • give an account of the 
technology and theoretical 
foundations for modern 
database driven application 
programs 

• identifiera och beskriva olika databasmodeller och deras användning, 
• redogöra för teknik och teori för moderna databasbaserade 

tillämpningsprogram, 
• plan and implement modern 

database driven application 
programs. 

• planera och realisera enkla databasdrivna tillämpningsprogram  
för att kunna arbeta med databasbaserade tillämpningar i yrkeslivet. 
 

Syllabus 
Kursinnehåll Quick repetition of basic concepts in 

relational databases. Introduction to type 
theory and type systems. Introduction to 
functional and logical database models. 
Object databases. Object-relational 
databases. Webb database applications. 
Introduction to the implementation of 
database driven application programs. 
Introduction to multimedia data and 
indexing techniques for multimedia 
data. Introduction to distributed database 
systems. Emerging systems. 

Snabb repetition av grunderna för relationsdatabaser. Något om typteori och 
typsystem. Något om funktionella och logiska databasmodeller. 
Objektdatabassystem, objektrelationssystem, webbaserade databasdrivna 
applikationsprogram. Kringtekniker för realiserande av datbasdrivna 
tillämpningsprogram. Något om hantering av multimediedata och 
indexeringstekniker för multimediedata. Något om distribuerade 
databassystem. “Framtida tekniker” (lite om forskning och nya tekniker). 
 

Förkunskaper 
Prerequisites Motsvarande någon av kurserna 2D1334/DD1334, 2I1100/IV1008 och 

2D1364/DD1364 samt grundläggande kunskaper i objektorienterad 
programmering, t.ex. 2D1320/DD1320, 2D1343/DD1343, 2D1344/DD1344 
eller 2D1345/DD1345. 

One of the courses 2D1334/DD1334, 
2I1100/IV1008 and 2D1364/DD1364 or 
some equivalent course and basic 
knowledge of object oriented 
programming, which corresponds to e.g. 
2D1320/DD1320, 2D1343/DD1343, 
2D1344/DD1344 or 2D1345/DD1345. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Follow up Kursfordringar Please, discuss with the instructor. 
Hemuppgifter (HEM1; 3 hp). 
Laborationer (LAB1; 4,5 hp). Requirements 

Homework assignments (HEM1; 3 
university credits) 
Laboratory assignments (LAB1; 4,5 
university credits). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
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 Required Reading 
To be announced at the start of the 
course. Övrigt 

Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 
Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD2472  Databassystemutveckling för moderna 
tillämpningar 

Database Systems for Modern 
Applications 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Serafim Dahl, serafim@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6276 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    14 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPVUM1 Lab    10 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4, PSYS(D4)  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2472 Kurssida/Course Page 

 

Ges vartannat år. Ges ej 07/08. Ersätter 2D1472. 

Given every second year. Not given 07/08. Replaces 2D1472. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science. 
The course is to provide knowledge and 
proficiency in techniques for the 
development of application programs 
using databases for storing data, 
program code and runnable program 
modules. 

Avancerad kurs i datalogi. Kursen ska ge kunskaper om utveckling av 
applikationsprogram som använder en databas för att lagra data och eventuellt 
även programkod och körbara programmoduler. 
 

Mål 
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna Aim 
 After the course the students should be 

able to • redogöra för arkitekturer och tekniker för realisering av moderna 
databasbaserade eller databasdrivna applikationsprogram, • describe techniques and 

application program 
architectures for the 
realization of modern 
database based or database 
driven application programs, 

• beskriva tekniker för lagring, återhämtning och presentation av 
komplexa data 

• modellera moderna flerskiktsapplikationsprogram 
 • describe different techniques 

for storing, retrieving and 
presentation of complex data, 

för att i yrkeslivet kunna utveckla moderna flerskiktsapplikationsprogram med 
databas antingen som back-end eller inbäddad i applikationsprogrammet. 

• model and construct modern 
multitier application 
programs in order to in 
professional life develop 
modern multitier application 
programs. 

 

Kursinnehåll 
Arkitekturer för realiserande av komplexa applikationsprogram. 
Något om verktyg för framtagande av moderna applikationsprogram. 
Genomgång av några tillgängliga tekniker för realiserande av komplexa 
databasbaserade eller databasdrivna applikationsprogram. Syllabus 

Architectures for the construction of 
complex application programs. Laborationer som belyser valda delar av problematiken på området. 

Något om bakomliggande teorier. Distribuerade applikationsprogram. Introduction to some modern tools 
(IDE) for the construction of modern 
application programs. 

Distribuerade databaser. Framtagning av metadata. Organisation av data och 
metadata. Transaktionshantering i distribuerade miljöer. Introduction to some of the techniques 

for the construction of complex database 
based and/or database driven application 
programs. 

 

Förkunskaper 
Databasteknik motsvarande 2D1334/DD1334 Databasteknik eller 
2I1100/IV1008 Informationssystem och databasteknik eller 2D1364/DD1364, 
en kurs i avancerad programmering motsvarande till exempel 
2D1363/DD1363 Mjukvarukonstruktion eller 2D1385/DD2385 
Programutvecklingsteknik, samt gärna någon mer avancerad kurs om 
databaser. 

Practical laboratory projects dealing 
with parts of the problems in the field. 
Introduction to the theory for distributed 
application programs, distributed 
databases, selection and organization of 
meta data and transactions in a 
distributed environment. 

Prerequisites Kursfordringar 
Database technology equivalent to 
2D1334/DD1334 Database Technology 
or 2I1100/IV1008 Information Systems 
and Database Technology or 
2D1364/DD1364, one course in 

Godkända laborationer (LAB1; 6 hp). 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. 
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advanced object oriented programming 
equivalent to 2D1363/DD1363 Software 
engineering or 2D1385/DD2385 
Software engineering. Preferably also 
some advanced course in database 
technology. 

Requirements 
Laboratory assignments (LAB1; 6 
university credits). 

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD2483  Utveckling av webbtillämpningar med 
Enterprise Java 

Development of Web Applications 
with Enterprise Java 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Sten Andersson, stene@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6281 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TPVUM1 Lab    32 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMDA4  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
D4, DM(F4), IAM(MEDIA4), PSYS(D3, D4) Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2483 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1483. 

Replaces 2D1483. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in computer science 
giving basic skills in Enterprise Java. En fortsättningskurs i datalogi som ger grundläggande kunskaper i Enterprise 

Java. 
Aim  
After the course the students should be 
able to  Mål 

• define concepts and 
principles used within 
Enterprise Java, 

Efter godkänd kurs ska du kunna  
• definiera begrepp och principer inom Enterprise Java.  
• beskriva struktur och funktion hos en Enterprise applikation.  • describe structure and 

function of a Enterprise Java 
application,  

• använda Servlets.  
• använda Java Server Pages (JSP) och JavaBeans.  • use Servlets.  
• använda Enterprise Java Beans (EJB).  • use Java Server Pages (JSP) 

and JavaBeans,  • använda en applikationsserver och modifiera dess konfiguration.  
• use Enterprise Java Beans 

(EJB), 
för att ha möjlighet att  

• planera och konstruera ett klient-server-databassystem med 
Enterprise Java.  

• use an application server and 
modify its configuration.  

 so that they can  
• design and implement a 

client-server database system 
with Enterprise Java.  

Kursinnehåll 
Uppbyggnaden av ett klient-server-databassystem i Enterprise java. Java 
Servlet API. Dynamiska websidor med Java Server Pages (JSP), Taglib och 
JavaBeans. Databasinteraktion m h a JDBC. Persistens och distribution m h a 
Enterprise JavaBeans (EJB). Designmönster med Model View Controller 
(MVC).  

Syllabus 
The structure of a Client-Server-DB 
system in Enterprise Java. Java Servlet 
API. Dynamic webpages with Java 
Server Pages (JSP), Taglib and 
JavaBeans. Interaction with DBMS thru 
JDBC. Persitence and distribution with 
Enterprise JavaBeans (EJB). Design 
patterns with Model-View-Controller 
(MVC).  

 

Förkunskaper 
Goda förkunskaper i Java motsvarande 2D1342/DD1342, 2D1345/DD1345 
eller 2D1385/DD1385 samt grundläggande databaskunskap motsvarande 
2D1334/DD1334, 2D1364/DD1364 eller 2I1100/IV1008. 
2D1390/DD2390 Internetprogrammering underlättar mycket men är inte ett 
krav. 

Prerequisites 
Good skills in Java, one of the courses 
2D1342/DD1342, 2D1345/DD1345, 
2D1385/DD2385 or equivalent and 
basic knowledge of database 
management systems (DBMS), one of 
the courses 2D1334/DD1334, 
2D1364/DD1364, 2I1100/IV1008 or 
equivalent. 2D1390/DD2390 
Internetprograming is not mandatory but 
preferable. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp). 
Projektuppgift (PRO1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur Follow up 
Please discuss with the instructor. 
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Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen.  

Requirements 
Laboratory assignments (LAB1; 4,5 
university credits). 
Laboratory assignments (PRO1; 1,5 
university credits). 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Stefan Arnborg. Required Reading 

Will be announced at course starts. The 
previous year material produced at the 
department was used.  

Other 
Usual examiner is Stefan Arnborg. 
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DD2486  Systemprogrammering och operativsystem  Systems Programming and 
Operating Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Inge Frick, inge@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6956 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Lab    24 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
TPVUM1 Rekommenderad för/Recommended for 
D3, DATA(D4), DM(F4), PSYS(D4) Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2486 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1486. 

Replaces 2D1486. 

Kortbeskrivning Abstract 
Systems Programming and Operating 
Systems A course about operating 
systems and how you program close to 
them. 

En kurs om operativsystem och hur man programmerar nära dessa. 
 

Mål 
Efter fullgjord kurs skall du för Unixmiljön kunna Aim 

After completed course, you shall, for a 
Unix environment, be able to • beskriva hur kompilator och länkare sätter ihop program 

• skapa och använda en Makefile för att kompilera och länka program 
med flera källkodsfiler 

 
• describe how compiler and 

linker puts together a 
program 

• beskriva hur dator och operativsystem exekverar och växlar program 
• skriva program som hanterar flera processer och/eller trådar som 

kommunicerar med signaler 
• create and use a Makefile to 

compile and link programs 
with several source files • beskriva hur dator och operativsystem hanterar minnet 

• describe how computer and 
operating system executes 
and switches programs 

• beskriva hur förbindelse med yttre enheter och nätverk går till 
• skriva program som hanterar sockets för nätverkskommunikation 
• beskriva hur parallellprogram fungerar samt kunna implementera 

dem med processer, trådar eller som en tillståndsmaskin 
• write programs that handle 

several processes and/or 
threads that communicate 
with signals • kombinera dina kunskaper för att skriva program som utnyttjar 

operativsystemets olika tjänster. • describe how computer and 
operating system handles the 
memory 

 

Kursinnehåll • describe how connection 
with external units and 
networks is done 

Kompilator och länkare. 
Målkod och exekverbar kod. 

• write programs that use 
sockets for network 
communication 

Processer, interrupt, växling av process, long jump i C. 
Virtuellt minne och dynamisk minneshantering. 
I/O. • describe how concurrent 

programs work and 
implement them with 
processes, threads or as a 
state machine 

Nätverk. 
Parallellprogrammering med trådar, processer etc samt därmed förknippade 
problem som kapplöpningstillstånd och låsning. 
 • combine your knowledge to 

write programs that use the 
operating systems services. Förkunskaper 

Kurs 2D1377/DD2377 Maskinnära programmering och datorarkitektur eller 
2G1518/IS1200 Datorteknik, gk. 

Syllabus 
Compiler and linker. Object code and 
executable code. Processes, interrupt, 
switching of process, long jump in C. 
Virtual memory and dynamic memory 
allocation. I/O. Networks. Concurrent 
programming with threads, processes etc 
and related problems as race conditions 
and deadlocks. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Kursfordringar: Laborationer (LAB1; 3 hp) (LAB2; 3 hp), tentamen (TEN1; 
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1,5 hp). Prerequisites 
2D1377/DD2377 Low Level 
Programming and Computer 
Architecture or 2G1518/IS1200 
Computer Hardware Engineering. 

Kurslitteratur 
R. E. Bryant och D. O'Hallaran: Computer Systems a Programmer's 
Perspective, Prentice Hall. 
 Follow up 

Discuss with the coordinator. Övrigt 
Ordinarie examinator är Inge Frick. Requirements 

Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits) (LAB2; 3 university 
credits), examination (TEN1; 1,5 
university credits). 

Required Reading 
R. E. Bryant and D. O'Hallaran: 
Computer Systems a Programmer's 
Perspective, Prentice Hall. 

Other 
Usual examiner is Inge Frick. 
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DD2488  Kompilatorkonstruktion  Compiler Construction 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Mikael Goldmann, migo@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6813 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    2 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
DKDI(IT4), DKSY(IT4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
D4, DM(F4), DTEK(D4), PSYS(D4), 
TEOR(D4) 

Valfri för/Elective for 

Svenska eller engelska. På engelska vid behov. Språk/Language 
Swedish or English. In English on request. 
http://www.csc.kth.se/DD2488 Kurssida/Course Page 

Ersätter 2D1488 

Replaces 2D1488 

Kursen kommer inte att ges läsåret 07/08. 

The course will not be given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
A compiler is a large and fascinating 
piece of software. In order to construct a 
compiler one must master complex 
algorithms and data structures, syntax 
analysis, and details of the target 
platform's architecture and instruction 
set. 

En kompilator är ett stort och fascinerande program. Den som ska konstruera 
en kompilator måste behärska en mängd områden, komplicerade algoritmer 
och datastrukturer, syntaxanalys och detaljer i datorns arkitektur och 
instruktionsuppsättning.  
 
Efter att ha förstått hur kompilatorn fungerar kan du inte bara konstruera en 
egen kompilator, utan du har också insett varför programspråk ser ut som dom 
gör och har lättare att förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns vid 
programspråksutformning.  

 
Once you have understood how a 
compiler works, not only will you be 
able to construct your own compiler, but 
you will also realize why existing 
programming languages are designed 
the way they are and what limitations 
exist when designing a computer 
language. 

 
Den största uppgiften i kursen är att skriva en hel kompilator för ett litet men 
kraftfullt programspråk. 
  

The major assignment in this course is 
the construction of a compiler for a 
small but powerful language. 

Mål 
Studenten ska 
 

Aim • kunna redogöra för de olika stegen i kompileringsprocessen, från 
källkod till maskinkod, 

The student should be able to 
 

• kunna tolka en given grammatik eller ett reguljärt uttryck för att 
avgöra vilka strängar som tillhör motsvarande formella språk, 

• explain the steps involved in 
the compilation process, 
from source code to target 
code, • kunna skriva reguljära uttryck och grammatiker för olika formella 

språk, exempelvis programmeringsspråk, • understand a given grammar 
or regular expression and 
determine which strings 
belong to the corresponding 
formal language, 

• välja lämplig formell notation för att beskriva ett givet formellt språk,
• kunna förklara såväl LL- som LR-analys, 
• kunna använda verktyg för att generera lexikal- och 

syntaxanalysatorer, • write regular expressions and 
grammars for various formal 
languages, such as 
programming languages, 

• känna till och kunna redogöra för en dators eller virtuell maskins 
arkitektur i de avseenden som är relevanta för 
kompileringsprocessen, • choose an appropriate formal 

notation to describe a given 
formal language, 

• kunna skriva program som utför olika steg i kompileringsprocessen. 
 

• explain LL-analysis and LR-
analysis, Kursinnehåll 

• use scanner and parser 
generators, 

Beskrivning av programspråk och andra formella språk med reguljära uttryck 
och grammatiker. • explain the aspects of the 

architecture of a computer or  
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Metoder för att utföra lexikal- och syntaxanalys, och deras relationer till 
beräkningsmodeller såsom ändliga automater och stackautomater. 
Syntaxanalys med LL- och LR-analys. Verktyg i form av scanner- och 
parsergeneratorer. 

a virtual machine relevant to 
a compiler, 

• write programs that perform 
various steps of the 
compilation process. 

 Syllabus 
Semantisk analys och översättning till intermediärkod. Instruktionsselektion 
och registerallokering. 

Describing programming languages and 
other formal languages using regular 
expressions and grammars.  
 

Förkunskaper Methods for lexical and syntax analysis 
and their relationships to models of 
computation such as finite automata and 
pushdown automata. Syntax analysis 
using LL and LR parsing. Tools such as 
scanner and parser generators. 

Programmeringsfärdigheter i Java. 2G1518/IS1200 Datorteknik och 
2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller 
motsvarande kurser. 
Dessutom rekommenderas 2D1371/DD2371 Automatteori. 

 
Kursfordringar Semantic analysis, translation into 

intermediate code, instruction selection 
and register allocation. 

Tentamen (TEN1; 4 hp) 
Laborationer (LAB1; 5 hp). 

Prerequisites 
Kurslitteratur Working knowledge of Java. 

2G1518/Is1200 Computer Hardware 
Engineering and 2D1352/DD1352 
Algorithms, Data Structures, and 
Complexity or similar courses. 
2D1371/DD2371, Automata theory is 
strongly recommended. 

Meddelas vid kursstart. I en liknande kurs användes: A.W. Appel, Modern 
compiler implementation in Java, second edition. 
 

Requirements 
Examination (TEN1; 4 university 
credits) 
Laboratory assignments (LAB1; 5 
university credits) 

Required Reading 
To be announced at course start. In a 
similar course: A.W. Appel, Modern 
compiler implementation in Java, 
second edition, was used. 
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DD2490  IProutning inom enkla datornät  IP Routing in Simple Computer 
Networks 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Olof Hagsand, olofh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6534 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
ITEK(D3, D4) Övningar    10 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
D4, DATA(D3, D4), DM(F4), F4 Lab    32 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2490 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1490. 

Replaces 2D1490. 

Kortbeskrivning Abstract 
Course in Computer Science giving 
fundamental knowledge in Internet 
routing technology. 

Kurs i datalogi som ger goda grundkunskaper inom Internetteknik. 
 

Mål Aim 
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: After the course, the student should be 

able to:   
• redogöra för de grundläggande designprinciperna för dagens IP-nät. • describe the fundamental 

design principles of current 
IP networks, 

• sätta upp och konfigurera ett företags eller campusnät. 
• förklara hur intra-domän och inter-domän routning interagerar, och 

kunna förklara hur redistribuering och aggregering sker. • configure an enterprise or 
campus network, 

• redogöra för Dijkstras och Bellman-Fords vägvalsalgoritmer. • explain how intra-domain 
and inter-domain routing 
works, and in particular how 
redistribution and 
aggregation works, 

• i detalj redogöra för hur länktillstånds respektive distansvektor 
protokoll fungerar och bedöma deras fördelar och nackdelar. 

• praktisk konfigurera routrar med ett flertal intra-domän 
routningsprotokoll, inklusive RIP, OSPF, ISIS och PIM-SM. • describe the Dijkstra and 

Bellman-Ford routing 
algorithms, 

• förklara hur multicast distribueras och förstå nätverksarkitekturen för 
multicast. 

• in detail explain how link-
state and distance-vector 
routing protocols work and 
be able to assess their 
differences, 

• beskriva och praktiskt konfigurera label-switching och trafikstyrning 
i form av MPLS och RSVP inom en routningdomän. 

 

Kursinnehåll • configure Internet routers 
using several intra-domain 
routing protocols, including 
RIP, OSPF, IS-IS and PIM-
SM, 

Översikt av internetroutning. Följande protokoll studeras: RIP, OSPF, ISIS, 
PIM, MPLS och RSVP. Grundlig laborationskurs. 
 

• explain the network 
architecture for IP multicast 
and how IP multicast is 
distributed within a network, 

Förkunskaper 
2D1392/DD2392 Internets protokoll och principer eller 2G1305/IK1550 eller 
2G1316. 

• describe and practically 
configure a network with 
label switching and traffic 
engineering using MPLS and 
RSVP. 

Påbyggnad 
2D1491/DD2491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät. 
2D1492/DD2492 Nätdesign, projektkurs. 

Kursfordringar Syllabus 
Tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 
Hemuppgifter (HEM1; 1,5 hp). 

Overview of Internet routing. The 
following protocols are studied: RIP, 
OSPF, IS-IS, PIM, MPLS and RSVP. 
The course contains extensive labs. 

Kurslitteratur Prerequisites 
Meddelas vid kursstart.  2D1392/DD1392 Protocols and 

Principles of the Internet or 
2G1305/IK1550 or 2G1316. 
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Övrigt Follow up 
2D1491/DD2491 IP routing in the 
Internet and other Complex Networks. 
2D1492/DD2492 Net Design, Project 
Course. 

Ordinarie examinator är Olof Hagsand. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 
Home assignments (HEM1; 1,5 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start.  

Other 
Usual examiner is Olof Hagsand. 

 

612 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DD2491  IProutning på internet och andra sammansatta 
nät 

IP Routing in Internet and Other 
Complex Networks 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Olof Hagsand, olofh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6534 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
ITEK(D4) Övningar    8 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DATA(D4), DM(F4), F4 Lab    32 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2491 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1491. 

Replaces 2D1491. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
about routing between autonomous 
systems. The main part of the course 
focuses on the relationship between 
local and global networks and the roles 
of internal routing and policy routing.  

En avancerad kurs i datalogi som behandlar routning mellan autonoma system 
på Internet. En central del i kursen är samverkan mellan lokala och globala nät 
och de problem som då kan uppstå som exempelvis övergången från intern 
routning till principbaserad routning. 
 

Aim Mål After the course, the student should be 
able to: Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

 • describe how the global 
Internet works from a routing 
perspective, • allmänt redogöra för hur det globala Internet fungerar från ett 

routnings-perspektiv. • explain how the individual 
routing domains 
(Autonomous systems - AS 
exchange traffic and how 
traffic is controlled between 
AS using policies, 

• i detalj redogöra för hur Internets olika del-system (autonoma system 
- AS) utbyter information mellan varandra och hur trafiken styrs 
mellan AS med hjälp av policies. Dessutom att genom aktivt 
laborerande kunna konfigurera sådana nät. 

• i detalj redogöra för hur stigvektorprotokoll fungerar. • in detail describe how path-
vector protocols work, • redogöra för hur inter-domän-routningsprotokollet BGP fungerar och 

i detalj förklara hur BGP prioriterar vägval. • explain how the BGP inter-
domain routing protocol 
works, and in particular how 
it selects routes, 

• förklara hur intra-domän- och inter-domän-routning interagerar, och 
kunna förklara hur redistribuering och aggregering sker. 

• explain how intra-domain 
and inter-domain routing 
interact, as well as how 
redistribution and 
aggregation works, 

• praktiskt konfigurera routrar med inter-domän-routningsprotokoll, 
inklusive BGP. 

• praktiskt konfigurera routrar med ett inter-domän-routningsprotokoll 
samverkande med ett intra-domän-routningsprotokoll. 

• configure routers using inter-
domain routing protocols, 
including BGP, 

• beskriva och praktiskt konfigurera multicast routning mellan AS, till 
exempel genom att använda MBGP, BGMP, MSDP och PIM-SM. 

• redogöra för hur tunnlings och reservationstekniker (t ex 
MPLS/RSVP) kan användas för detaljerad trafik-styrning av 
transittrafik. 

• configure in practice the 
interaction between an inter-
domain and an intra-domain 
protocol, 

• beskriva hur tillägg och utökningar i intra-domän-protokollet BGP 
fungerar med avseende på att komma tillrätta med 
resursbegränsningar både i Internet som helhet och i intra-domän-
protokollet, inklusive routereflektorer, konfederationer och 
aggregering. 

• describe and configure 
multicast routing between 
autonomous systems, for 
example by using MBGP, 
BGMP, MSDP and PIM-SM, 

• describe how tunneling and 
reservation techniques (such 
as MPLS/RSVP) can be used 
for detailed traffic 
engineering in transit 
networks, 

 

Kursinnehåll 
Stigvektorprotokoll, BGP4, EBGP, IBGP, BGP-attribut, konfederationer, 
routereflektorer, communities, ruttannonseringsfiltrering, utökningar av BGP4 
standarden. Interdomän multicast. Trafikstyrning. • explain of the scaling of a 
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Laborationer: BGP4 L3VPN. network design can be 
improved using route 
reflectors, confederations and 
aggregation.  

 

Förkunskaper 
2D1490/DD2490 IP-routning inom enkla datornät. Syllabus 

Path vector protocols, BGP4, EBGP, 
IBGP, BGP-attributes, confederations, 
router reflectors, communities, route 
filtering, BGP4 extensions. Interdomain 
multicast routing and traffic 
engineering. Extensive lab course. 

Påbyggnad 
2D1492/DD2492 Nätdesign, projektkurs kan följas parallellt. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 
Hemuppgifter (HEM1; 1,5 hp). 

Lab work: BGP4, traffic engineering. 

Prerequisites 
2D1490/DD2490 IP-routing in Simple 
Computer Networks or the equivalent. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart. Follow up 
 2D1492/DD2492 Net design, project 

course. Can be followed in parallell. 
Övrigt 

Requirements Ordinarie examinator är Olof Hagsand. 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 
Home assignments (HEM1; 1,5 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Olof Hagsand. 
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DD2492  Nätdesign, projektkurs  Net Design, Project Course 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Olof Hagsand, olofh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6534 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    12 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
ITEK(D4) Övningar    4 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4 Lab    8 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2492 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1492.<BR>Ges vartannat år. Ges ej 07/08. 

Replaces 2D1492.<BR>The course is given every second year. Not given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced laboratory course on 
design of large campus and backbone 
networks on an internal and as well as 
external level.  

En avancerad laborationskurs i datalogi som behandlar design av relativt stora 
campus- och backbonedatornätverk på intern och extern nivå. 
 

Mål Aim 
After the course, the student should be 
able to: Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

 • design and configure large-
scale networks, • på en allmän nivå designa och konfigurera storskaliga datornät. 

• communicate with external 
requestors and experts within 
the area, 

• kommunicera med externa kravställare och experter inom området. 
• jämföra och utvärdera olika nätverkstekniker för att kunna ta fram en 

bra nätdesign ur givna förutsättningar. • compare and evaluate 
different network 
technologies to produce a 
good network design from a 
given set of requirements, 

• på ett självständigt sätt söka relevant information, driva ett mindre 
projektarbete och i grupp kunna lösa designfrågor. 

• på ett flexibelt sätt fördjupa sig i nya, avancerade nätverkstekniker 
som dyker upp under ett projekts gång. • independently seek 

information, manage a small 
project and in a group solve 
design issues, 

• skriftligen dokumentera och muntligen presentera en nätverksdesign. 
 

• in a flexible way investigate 
new advanced networking 
technologies that may appear 
during the project's duration.  

Kursinnehåll 
Design av campus- och backbonenät. 
Kursen består av självständiga labbprojekt samt föreläsningar med inbjudna 
föreläsare från industrin. 

Syllabus  Design of campus and backbone 
networks. Förkunskaper The course is made up of lab projects 
where the students work independently 
and lectures by invited speakers from 
industry. 

Motsvarande kurserna 2G1316 Datorkommunikation och datornät och 
2D1491/DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät. DD1491 
kan läsas parallellt 

Prerequisites Kursfordringar 2G1316 Data and Computer 
Communication and 2D1491/DD2491 
IP-Routing in Internet and Other 
Complex Networks or the equivalent. 

Godkänt projektarbete (PRO1; 9 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 

Requirements  Project work (PRO1; 9 university 
credits). Övrigt 

Ordinarie examinator är Olof Hagsand. Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Olof Hagsand. 
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DD2493  Seminariekurs i grid och internetteknik  Seminars on Grid Computing and 
Internetworking 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Olof Hagsand, olofh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6534 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4 Lab    12 h          Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/ Swedish or English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2493 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1493.<BR>Ges vartannat år. Ges ej 07/08. 

Replaces 2D1493.<BR>The course is given every second year. Not given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course in theoretical 
computer science where the contents 
will vary between years. 

En avancerad kurs i grid- och internetteknik med varierande innehåll från år 
till år. 
 

Aim 
Mål The goal of the course is to give the 

students  Kursens mål är att 
• a presentation of new 

developments or other areas 
in theoretical computer 
science that are not covered 
in other courses 

• presentera nya utvecklingar eller andra områden inom teoretisk 
datalogi som inte täcks av de ordinarie kurserna  

för att studenterna ska 
• få en fördjupad förståelse för området  so that they will be able to 
• ha en bred kunskapsbas för att kunna läsa och tillgodogöra sig 

forskningsartiklar inom området. 
• deeper understand the area  
• have a broad knowledge base 

to read and understand 
research articles in the field. 

 

Kursinnehåll Syllabus 
Kursens innehåll varierar från år till år. The syllabus will vary between years. 
 

Prerequisites 
Can vary between years, but knowledge 
corresponding to one of the courses 
2D1490/DD2490, IP Routing in Simple 
Computer Networks will always be 
needed. The instructor can give more 
information. 

Förkunskaper 
Kan variera från år till år, men kunskaper motsvarande en av kurserna 
2D1490/DD2490, IP-routning inom enkla datornät kommer alltid att krävas. 
Kursledaren kan ge närmare anvisningar. 

Påbyggnad 
Follow up Diskuteras med kursledaren. Please discuss with the instructor. 

Kursfordringar Requirements 
Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp). Written exercises (OVN1; 6 university 

credits). 
Kurslitteratur 

Required Reading Meddelas vid kursstart. To be announced at course start. 
 

Other 
Övrigt Usual examiner is Olof Hagsand. 
Ordinarie examinator är Olof Hagsand. 
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DD2495  Nätverkssäkerhet  Network Security 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Johan Karlander, johank@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 4475 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
DATA(D4) Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
 Lab    12 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2495  Kurssida/Course Page 

 

 

Kortbeskrivning Abstract 
Course in computer science that gives an 
overview of network security. Fortsättningskurs i datalogi som ger översikt av ämnet nätverkssäkerhet. 

 
Aim 

Mål The course teaches how to get a secure 
computer network. Both threats and 
countermeasures will be considered. The 
course is a continuation of the course in 
computer security and gives a working 
knowledge of central security 
mechanisms both on network level and 
application level. 

Kursens mål är att ge kunskaper om hur man kan säkra ett datanätverk. Både 
hot och motåtgärder kommer att behandlas. Kursen är en fortsättning på 
kursen i datasäkerhet och syftar till att ge kunskap om centrala 
säkerhetsmekanismer både på nätverksnivå och applikationsnivå. 
 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: After the course the student is expected 

to:  
• kunna använda den etablerade terminologin och kunna redogöra för 

tekniska och praktiska problem inom området, 
 

• know how to use the 
established terminology and 
how to describe technical and 
practical problems in the 
network security area, 

• känna till de vanligaste typerna av attacker mot nätverk och kunna 
vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot dem, 

• förstå grundstrukturen i säkerhetsprotokoll och kunna arbeta med 
olika modifikationer av dem, • know about the most 

common types of attacks 
against networks and know 
how to apply 
countermeasures, 

• ha förmåga att analysera och utvärdera nätverk med avseende på 
säkerhet, 

• vara redo att delta i utvecklings- och utredningsarbete med 
nätverkssäkerhetsproblematik. • understand the structure of 

security protocols and know 
how to work with 
modifications of them, 

 

Kursinnehåll • have the ability to analyse 
and evaluate networks with 
regard to security aspects, 

Kursen behandlar teknisk nätverkssäkerhet. Olika aspekter som tas upp är 
autenticeringsproblem, emailsäkerhet, IP-säkerhet, Web-säkerhet, 
brandväggar, olika typer av attacker, hur man skyddar routrar och 
infrastrukturer. Kunskaperna är användbara vid utveckling och utvärdering av 
ett nätverks säkerhet mot obehörig åtkomst och störning. 

• be ready to participate in 
investigations and 
development work in 
network security. 

 
Syllabus 

Förkunskaper The course is about technical network 
security.  Different aspects we consider 
are authentication problems, email 
security, IP-security, Web-security, 
firewalls, different types of attacks, how 
to protect routers and infrastructures. 
The knowledge of these areas will be 
useful in securing a network against 
intruders. 

Datasäkerhet 2D1395/DD2395. 

Påbyggnad 
2D1449/DD2449 Kryptografins grunder. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 3 hp) 
Laborationer (LAB1; 3 hp). 

Prerequisites 
Computer Security 2D1395/DD2395. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart.. Follow up 
 2D1449/DD2449 Foundations of 

Cryptography. 
Övrigt 

Requirements Ordinarie examinator är Johan Karlander. 

617 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Examination (TEN1; 3 university 
credits) 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits) 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Johan Karlander. 
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DH1347  Kommunikation  Communication 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Per Anders Forstorp, forstorp@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6680 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
COPEN1 Övningar    26 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH1347 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1347. 

Replaces 2D1347. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course objective is to give practical 
training in technical and scientific 
writing and in oral presentation, as well 
as to give a theoretical introduction to 
the field Media and Communication 
Studies. 

Kursen syftar till att ge praktisk övning i tekniskt och vetenskapligt skrivande 
och muntlig framställning samt en teoretisk introduktion till området Medie- 
och kommunikationsvetenskap (MKV). 
 
MKV är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar samhällsvetenskapliga 
frågor kring mediers roll i samhället samt analyser av budskap i bild, skrift 
och ljud. Ämnet innefattar också mer humanistiskt orienterade insikter i hur 
mänsklig kommunikation fungerar. Kursen är orienterad mot den tekniska och 
vetenskapliga framställningen. 

 
Media and Communication Studies is an 
interdisciplinary field that includes 
social issues concerning the role of 
media in society, analysis of images, 
written texts, and sound. The field also 
includes more humanistic oriented 
understanding of how human 
communication functions. 

 

Mål 
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna The course is aimed at technical and 

scientific communication. • identifiera och beskriva olika genrer för mänsklig kommunikation 
• analysera kommunikationssituationer med utgångspunkt från 

grundläggande kommunikationsteori och -metod 
Aim 
The goal of the course is to give the 
students • kunna tillämpa generella regler för muntlig framställning  

• använda skrivandet som en dokumentations- och 
problemlösningsprocess 

• practical knowledge is 
scientific writing 

• training in oral presentation • förstå grunderna för den tekniska rapportens och den vetenskapliga 
textens form • insights in analysis and 

construction of messages and 
argumentation • konstruera en vetenskaplig text med särskilt beaktande av 

mottagaranpassning • introduction to Media and 
Communication Studies • tillämpa de grundläggande insikterna i det tekniskt-vetenskapliga 

skrivandet i en egen uppsats • ability to critically analyze 
messages, and in particular 
scientific communication  

 Kursinnehåll so that they will 
I kursen varvas föreläsningar och övningar (de sistnämnda sker i mindre 
grupp). 

 
• be well prepared for 

academic study and writing  
• be well prepared for 

communicative situations in 
their future professional 
career. 

Praktiskt innehåll: 
 

• vetenskapligt skrivande med problemformulering, litteratursökning, 
diskussion, referenser, layout, etc. Syllabus 

• retorik The course consists of lectures and 
discussion seminars (the latter in small 
groups). 

• argumentationsanalys 
• individuell handledning på skrivna texter  
• muntlig presentation i grupp samt enskilt. Practical parts: 

 • medieanalys. 
• scientific writing with 

formulation of research  
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Teoretiskt innehåll: questions, literature search, 
discussion, references, 
layout, etc.  

• vetenskapsteori - vetenskapligt skrivande • rhetoric 
• kommunikation och samtal • argumentation analysis 

• individual supervision of 
written texts 

• narrativitet - berättarteknikens former och uttryck 
• meningsskapande. • oral presentation individually 

and in group  
• media analysis. Förkunskaper  

Inga särskilda förkunskapskrav. Theoretical content 
 

Påbyggnad • theory of science – academic 
writing 2D1601/DH1601 Kommunikation och media samt DH1608 Kommunikation 

och information. • communication and 
conversation 

Kursfordringar • narrativity – the forms and 
expressions of narrative 
techniques 

Tentamen (TEN1; 1,5 hp). 
Författande av kortare vetenskaplig uppsats samt deltagande i föreläsningar 
och övningar om minst 80% (UPP1; 4,5 hp). • semiotics. 

Prerequisites 
Kurslitteratur No special courses. 
Meddelas vid kursstart. Follow up 
 Communication and Media 

2D1601/DH1601 and Communication, 
Information and Expression DH1608 
Communication and Information. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. 

Requirements 
Written exam (TEN1; 1,5 university 
credits). 
Writing shorter academic paper and 
participation in lectures and seminars (at 
least 80%) (UPP1; 4,5 university 
credits). 

Required Reading 
To be announced at course start.  

Other 
Usual examiner is Kerstin Severinson-
Eklundh. 
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DH1378  Text och bildbehandling  Text and Image Processing 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Staffan Romberger, srom@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8164 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDAT(D4) Övningar    18 h          Rekommenderad för/Recommended for 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DD2488 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1378.<BR>Ges ej 07/08. Kursen ges vartannat år. 

Replaces 2D1378.<BR>Not given 07/08. The course is given every second year. 

Kortbeskrivning Abstract 
A continuation course in computer 
science with a bias towards human-
computer interaction, focusing on the 
correct document design, keeping in 
mind human aptitudes, various computer 
support systems for document 
production and algorithms upon which 
they rely. 

En fortsättningskurs i datalogi med vinkling mot människa-datorinteraktion 
som behandlar hur dokument bör utformas med hänsyn till människans 
förmåga, olika datorstöd för dokumentframställning och algoritmer som dessa 
bygger på. 
 

Mål 
Målet för kursen är att studenterna ska Aim 
 The aim of the course is to give 

an increased knowledge of how we 
understand and use documents and a 
comprehension of the writing rules and 
conventions for the design of texts and 
images, 

• kunna använda datorstöd för att framställa dokument med text och 
bild för presentation på papper och på skärm. 

• kunna använda datorstöd, särskilt Latex och MSWord, för att 
framställa och i dokument infoga bilder och illustrationer. 

knowledge of and experience in 
computer support for document 
production, 

• känna till och kunna tillämpa tumregler för utformning av enkla 
dokument med datorstöd och kunna relatera sådana regler till 
människans förmåga och begränsning. an insight into applications where 

document management plays an 
important role prior to advanced studies 
or professional work in this field, 

• kunna använda, beskriva och ta hänsyn till begränsningarna i 
språkligt datorstöd. 

• ha överblick över, kunna redogöra för och exemplifiera 
grundläggande begrepp, teknik och metoder inom 
dokumenthantering som grund för dokumentframställning och 
fortsatta studier inom området. 

knowledge of algorithms and methods 
for text and image processing 
 
to enable students to 
 

 design attractive and practical 
documentation using rational methods 

Kursinnehåll utilise application programmes based on 
varied algorithms and methods relating 
to text and image processing and be 
capable of using these methods for new 
applications. 

Typografi: typografisk terminologi, sätt-teknikens historia, egenskaper hos 
teckensnitt, skrivregler, typografiska tumregler. 
 
Människan: synsinnet och läsbarhet, skrivprocessen, uppfattning av bilder och 
layout. Syllabus 

Typography: Typographic terminology, 
the history of typesetting, characteristics 
of different typefaces, writing rules, 
typographical rules. 

 
Ordbehandling: funktioner i ordbehandlare, speciella dokumenttyper och 
dokumentdelar (uppsatser, artiklar, stordia, blanketter m.m.; formler, tabeller, 
program, litteraturförteckning m.m.) (MSWord, TeX/Latex).  

The individual: vision and legibility, the 
writing process, understanding of image 
and layout. 

 
Dokumentframställning och elektronisk utgivning: överföring, arkivering och 
administration av dokument, hypertext, datorstöd för författande, språkstöd.  

Word processing: functions in word 
processors, special types of documents 
and parts of documents (essays, articles, 
overhead, forms etc., formulas, tables, 
programmes, literature references etc. 
(MSWord, TeX/Latex). 

 
Metoder och algoritmer: teckenkoder, skriftsystem, textsökning, rad- och 
sidplanering, avstavning, kodning av utformning och struktur (SGML, XML, 
HTML). 
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Bildbehandling: lagringsformat, komprimering, bildbehandlingsoperationer 
för svartvitt och färg, program för bildbehandling och konstruktion av 
illustrationer. 

 
Document layout and electronic 
publishing: transferring, filing and 
document management, hypertext, 
computer support for writing, language 
support. 

 
Läsning och skrivning: teckenigenkänning (OCR), sidbeskrivningsspråk 
(Postscript), rastrering.  

Methods and algorithms: character 
coding, writing systems, text search, line 
and page breaks, hyphenation, coding of 
design and structure (SGML, XML, 
HTML). 

 
Utrustning: bildläsare, bildskärmar, laserskrivare, fotosättare. 
 

Förkunskaper  
Image processing: storage formats, 
compression, image processing 
operations for black-white and colour, 
applications for image processing and 
design of illustrations. 

En kurs i datalogi eller programmeringsteknik. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

 Kursfordringar 
Reading and writing: optical character 
recognition (OCR), page description 
language (postscript), rasterization. 

En tentamen (TEN1; 2,2 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3,8 hp). 

 
Kurslitteratur Hardware: Scanners, computer screens, 

laser printers, photo setters. Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen. Prerequisites 
 A course in computer science or 

programming. 
Övrigt 

Follow up Ordinarie examinator är Yngve Sundblad. 
Continuation course level 2. 
To be discussed with course instructor. 

Requirements 
Examination (TEN1; 2,2 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3,8 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year material produced at the 
department. 

Other 
Usual examiner is Yngve Sundblad. 
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DH1600  Kommunikation i ingenjörsvetenskap  Communication in Engineering 
Sciences 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Per Anders Forstorp, forstorp@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6680 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    8 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CDATE1 Övningar    30 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
D4 Lab    10 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH1600 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1600. 

Replaces 2D1600. 

Kortbeskrivning Abstract 
The introductory course in 
communication focuses on 
communication between humans as 
theory and practice. The course consists 
of two alternatives: 1) a practical option 
aimed to develop the writing in technical 
and scientific contexts 2) a theoretical 
option that approaches an understanding 
of communication, information and the 
media. 

Kursen ger en introduktion till kommunikation mellan människor som teori 
och praktik. Kursen består av två alternativ: 1) praktisk inriktning mot 
tekniskt-vetenskapligt skrivande 2) teoretisk inriktning mot kommunikation, 
information och medier. 
 

Mål 
(de två första målen gäller endast för den teoretiska inriktningen men de 
återstående fem gäller för alla) 

Aim  The goals of the course is to give Efter fullgjord kurs skall studenten kunna • basic understanding of 
different genres for human 
communication 

• identifiera och beskriva olika genrer för mänsklig kommunikation 
• analysera kommunikationssituationer med utgångspunkt från 

grundläggande kommunikationsteori och -metod • basic skills in technical-
scientific writing 

• kunna tillämpa generella regler för muntlig framställning • training in oral presentation 
and rhetoric • använda skrivandet som en dokumentations- och 

problemlösningsprocess • introduction to 
communication theory • förstå grunderna för den tekniska rapportens och den vetenskapliga 

textens form 
• introduction to searching 

procedures in data bases and 
systems of reference • konstruera en vetenskaplig text med särskilt beaktande av 

mottagaranpassning in order for the students to be 
• well prepared for 

communicative events in the 
continuing education and in 
the coming working life. 

• tillämpa de grundläggande insikterna i det tekniskt-vetenskapliga 
skrivandet i en egen uppsats. 

 
Syllabus Kursinnehåll 
The course consists of an introduction 
that is obligatory for all students and 
two alternatives of which each student 
chooses one. The general introduction 
consists of library information, and 
supports the development of skills in 
searching in databases and reference 
systems. The first alternative is a 
practical option that supports the 
development of the students writing in 
technical and scientific contexts. The 
second alternative introduces theories 
and models for understanding and 
explaining various phenomena in 
communication, information and the 
media. The first alternative can be 
chosen by those who want to develop 
their writing and the second option by 
those who want to make a foundation 

Kursen består av en gemensam introduktion samt två alternativ varav 
studenterna väljer ett. Den gemensamma introduktionen består i 
bibliotekskunskap, sökning i databaser och referenssystem. Det första 
alternativet är en praktisk inriktning mot att utveckla skrivandet som färdighet 
i tekniskt-vetenskapliga sammanhang. Det andra alternativet introducerar 
teorier och modeller för att förstå och förklara kommunikation, information 
och medier. Det första alternativet väljs av dem som vill utveckla sitt 
skrivande och det andra av dem som vill förbereda möjligheten att välja 
medie- och kommunikationskurser längre fram i utbildningen. 
 

Påbyggnad 
2D1601/DH1601 Kommunikation och media, 2D1603/DH2603 Tekniker som 
transformerar tid, rum och verklighet. 

Kursfordringar 
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Rapport (RAP1; 3 hp). Laborationer och övningar (LAB1; 4,5 hp). 
Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav. 

for choosing media and communication 
courses later in the civil engineering 
programme. 

Kurslitteratur Follow up 
Meddelas innan kursstart. 2D1601/DH1601 Communication and 

Media, 2D1603/DH2603 Technologies 
that transforms time, space and reality. 

 

Övrigt Requirements Ordinarie examinator är Per Anders Forstorp. Report (RAP1; 3 university credits). 
Laboratory works and exercises (LAB1; 
4,5 university credits). 
There are elements in the course where 
attendance is mandatory. 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Per Anders Forstorp. 
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DH1601  Kommunikation och media  Communication and Media 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Leif Dahlberg, dahlberg@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6680 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA3, CLMFY3, CLMKE3 Övningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH1601 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1601. 

Replaces 2D1601 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives a deeper understanding 
of the interdisciplinary field of 
communication, media and culture. 

Kurser ger en fördjupad förståelse av det tvärvetenskapliga ämnesområdet 
kommunikation, medier och kulturteori. 
 

Aim 
Mål The goals for the course are to give the 

students Kursens mål är att studenten påvisar 
• deeper knowledge in the area 

of communication, media 
and culture 

 
• fördjupad kunskap inom området kommunikation, media och 

kulturteori • deeper understanding of 
institutional, societal, and 
technical implications for 
media production and media 
usage 

• fördjupad förståelse av institutionella, samhälleliga och tekniska 
villkor för medieproduktion och medieanvändning 

• fördjupad förståelse av modern teoribildning kring medierad 
kommunikation och andra kommunikativa och kulturella processer • deeper understanding of 

modern theories for mediated 
communication and other 
communicative and cultural 
processes 

 
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna  
 

so that they will be able to  • vara väl förberedda att förstå och hantera kommunikationssituationer 
i den fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet • understand and handle 

communicative situations in 
the rest of the education as 
well as in future professional 
life 

• beskriva frågor inom området kommunikation, media och kulturteori 
på ett reflekterat och metodiskt sätt 

• ta till sig aktuell forskningslitteratur inom området kommunikation, 
media och kulturteori på egen hand. • describe issues in the area of 

communication, media and 
culture in a reflected and 
structured way 

 

Kursinnehåll • read and understand research 
literature in the area of 
communication, media and 
culture 

Kunskapssyner och kommunikation. Historiskt och samtida perspektiv på 
medier och kommunikation. Kommunikation och kognition. Medier och 
lärandepraktiker. Former för och analys av kommunikation. Språk, tal och 
diskurs. Visuell kultur och kommunikation. Publik och reception. Institutioner 
och produktioner för kommunikation. Mediepraktiker och identitet. Digital 
kompetens. 

Syllabus 
Critical investigation of materialistic, 
institutional, and societal implications 
for different kinds of media production 
and media usage as well as for the 
production of meaning and knowledge. 
The course also covers the importance 
of modern mediated communication and 
culture for the political and economical 
processes that take place in society. The 
course gives a deeper understanding of 
modern theories for communicative and 
cultural processes.  

 

Förkunskaper 
Kurserna 2A1500/ED1100 Ingenjörsvetenskap, 7F1200 Teknik, 
kommunikation och lärande, UCKOIN Undervisningsprocesser, 
kommunikation och lärande (ges av lärarhögskolan) samt ICKOIN Individ, 
omvärld och lärande (ges av Lärarhögskolan), eller motsvarande. 

Kursfordringar The scheduled hours are lectures and 
discussion seminars where the students 
have to come well prepared. 

Seminarieuppgifter (SEM1; 1,5 hp).  
Uppgift (UPP1; 3 hp). 
Tentamen (TEN1; 3 hp). Prerequisites 
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The courses 2A1500/ED1100 
Engineering Science, 7F1200 
Technology, Communication and 
Learning, UCKOIN Educational 
Process, Communication and Learning 
and ICKOIN Student Context and 
Learning (the latter two are given by the 
Stockholm Institute of Education) or the 
equivalent. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Requirements 
Seminars (SEM1; 1,5 university credits).
Task (UPP1; 3 university credits). 
Exam (TEN1; 3 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 

 

626 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DH1607  Lärande och IKT, projektkurs  Learning and ICT, Project Course 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Leif Dahlberg, dahlberg@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6680 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    25 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA2 Övningar    25 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH1607 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1607. 

Replaces 2D1607. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course covers the pedagogy and 
didactics of information and 
communication technology and media 
technology; skills in and methods for 
project work; methods for reflection and 
documentation of the learning process. 
The course should also help the students 
to see connections between different 
courses in the program and to integrate 
knowledge from all courses of the 
program. 

Kursen ska ge pedagogisk och didaktisk kunskap inom områdena 
informations- och kommunikationsteknik, datateknik och medieteknik; 
kunskap och metoder för projektarbete; samt reflektion och dokumentation av 
lärprocessen. Kursen ska dessutom underlätta för studenterna att se 
sammanhangen mellan kurserna i programmet samt lägga grunden till rutiner 
för livslångt lärande. 
 

Mål 
Kursens mål är att studenten: Aim  The goals of the course are to give the 

students • arbetar i projekt och kan påvisa pedagogisk och didaktisk kunskap 
inom områdena informations- och kommunikationsteknik, datateknik 
och medieteknik 

 
• pedagogy and didatics for 

information and 
communication technology 
and media technology 

• genom praktiskt arbete redogör för sin erfarenhet av projektarbete 
och projektledning 

• experience of project work 
and leading project 

• skaffar sig kunskap och metoder för reflektion och dokumentation av 
lärprocessen och insikt i utbildningsprogrammets uppbyggnad och 
kopplingarna mellan dess kurser 

• methods for reflection and 
documentation of the 
learning process and 
knowledge of the study 
program and the connections 
between its courses 

 
för att studenterna ska 
 

• ha goda förutsättningar att bedriva medveten pedagogisk verksamhet 
inom områdena informations- och kommunikationsteknik, datateknik 
och medieteknik 

 
so that the students will be able to 
 

• pursue active pedagogic 
activities within the fields 
information and 
communication technology 
and media technology 

• kunna arbeta i och leda projekt både under studietiden och i 
yrkeslivet 

• reflektera kring det egna lärandet, lärprocessen, lärandets 
förutsättningar och kunskapens villkor 

• work and lead projects both 
during their study and in 
their future profession 

 

Kursinnehåll • document the personal 
learning process in a 
structured and useful way 
thereby forming routines for 
life-long learning 

Kursen omfattar pedagogiska och didaktiska moment inom områdena 
informations- och kommunikationsteknik, datateknik och medieteknik, 
projektarbeten, studiebesök. 
Kursen baseras på lektioner, diskussionsseminarier, studiebesök, praktiska 
övningar och projektarbete. Undervisningen förutsätter aktiva förberedelser av 
deltagarna. Kursen examineras med obligatorisk och aktiv närvaro, 
seminarieuppgifter, gruppuppgifter och individuella uppsatser. 

• reflect on the personal 
learning, the learning 
process, prerequisites for 
learning, and the conditions 
for knowledge.  

Syllabus Förkunskaper The course covers pedagogy and 
didactics of information and Kursen förutsätter kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna inom 
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programmet Civilingenjör med lärarinriktning med inriktning mot data. communication technology and media 
technology, project work, field visits. 

Kursfordringar  
The course is based on lessons, 
discussion seminars, practical exercises 
and project work. The classes 
presuppose active participation of 
students. 

Kursen omfattar 6 högskolepoäng. Kursen examineras med obligatorisk och 
aktiv närvaro, seminarieuppgifter, gruppuppgifter och individuella uppsatser 
samt work books. 

Kurslitteratur The course is assessed through 
obligatory participation, individual 
assignments and group project. 

Meddelas vid kursstart. 
 

Prerequisites Övrigt The compulsory courses of the teacher 
program, mathematics and IT. Kursen är öppen endast för studenter på civilingenjörsprogrammet för lärare, 

inriktning matematik och IT/data. 
 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. 

Requirements 
The course gives 6 university credits. 
The course is assessed through 
obligatory participation, individual 
assignments and group project. 

Required Reading 
Will be announced at course start. 

Other 
The course is only open for students at 
the teacher program, mathematics and 
ICT. 
 
Ordinary examiner is Kerstin 
Severinson-Eklundh. 
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DH1608  Kommunikation och information  Communication and Information 
 

5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 5 Leif Dahlberg, dahlberg@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6680 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CMETE1 Övningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH1608 Kurssida/Course Page 

 

Mål Abstract 
The course gives an introduction to 
communication and media studies as an 
interdisciplinary field. 

Kursens mål är att ge 
 

• grundläggande insikter i olika former och genrer för mänsklig 
kommunikation, Aim 

The course objectives are to give 
• introduktion till studiet av kommunikation och medier samt teorier 

inom detta tvärvetenskapliga område, 
 

• basic knowledge of different 
kinds and genres of human 
communication, • träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet, 

 • an introduction to the study 
of communication and 
media, and theories in this 
interdisciplinary field, 

för att den studerande ska 
 

• kunna analysera och hantera kommunikationssituationer i den 
fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet,  • training in oral and written 

presentation, 
• effektivt kunna kommunicera med funktioner i ett informationsflöde 

som ligger närmare skapandet och gestaltandet av informationen, 
 
in order that the student will 
 • bli bättre på att förmedla budskap. • be able to analyze and deal 

with communication 
situations in their formation 
and future profession, 

 

Kursinnehåll 
Kunskapssyner och kommunikation. Medierna i den moderna kulturen. • efficiently be able to 

communicate with functions 
in an information flow that 
lies close to designing and 
expressing information, 

Kommunikation och kognition. Former för och analys av kommunikation. 
Språk, tal och diskurs. Berättelser och retorik. Visuell kultur och 
kommunikation. Representation, realism och ideologi. Publik och reception. 
Institutioner och produktioner för kommunikation. Kommunikationshistoria. • become better in transmitting 

messages. Mediepraktiker. Identitet och digitala uttryck. 
 Syllabus 

Conceptions of knowledge and 
communication. Media and modern 
culture. 

Förkunskaper 
Motsvarande kursen 2D1571/DM1571 Introduktion till medieteknik. 

Communication and cognition. Forms 
and analysis of communication. Påbyggnad 

Möjligheter till påbyggnad sker inom ramen för Medieteknikprogrammet. Language, speech, and discourse. 
Narratives and rhetoric. Visual culture 
and communication. Representation, 
realism and ideology. Audience and 
reception. 

Kursfordringar 
Seminarier (SEM1; 1 hp), Hemuppgift (ÖVN1; 2 hp), Tentamen (TEN1; 2 
hp). 

Communication production and 
institutions. History of communication. Kurslitteratur 
Media practices. Expression and design 
processes. Identity and digital 
expression. 

Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt Prerequisites 
Equivalent to the course 
2D1571/DM1571 Introduction to media 
technology. 

Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. 

Follow up 
The possibility for extension courses 
exists within the Media Technology 
programme. 
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Requirements 
Seminars (SEM1; 1 hp), hand in task 
(ÖVN1; 2 hp), examination (TEN1; 2 
hp). 

Required Reading 
Will be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Kerstin Severinson-
Eklundh. 
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DH224X  Examensarbete inom människa  
datorinteraktion 

Master's Project in Human - 
Computer Interaction 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Fredrik Winberg, fredrikw@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 9105 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D5 Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH224X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1024.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1024. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within human-
computer interaction. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom människa-datorinteraktion av 
utredande karaktär. 
 

Aim 
Mål The goal is that, after completing the 

course, you will be able to: Examensarbetet utgör ett större självständigt arbete av utredande karaktär   • apply scientific methods 
using a scientific perspective Efter genomfört examensarbete ska du kunna: 

• tillämpa vetenskaplig metod med ett vetenskapligt förhållningssätt • identify and formulate a 
problem in a scientifically 
established way • identifiera och formulera ett problem på ett vetenskapligt vedertaget 

sätt. • perform  a state-of-the-art 
review of a given field • genomföra en omvärldsanalys för ett givet område 

• based on a given problem 
description choose, adapt, 
and combine different 
investigative methods, and be 
able to motivate and 
critically reflect upon these 
choices 

• utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera 
olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring 
dessa val. 

• planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån uppsatta delmål 
och tidsramar 

• praktiskt tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under 
studietiden 

• plan and execute an 
independent project with 
defined sub-goals and within 
a given time frame 

• kritiskt granska och värdera ett vetenskapligt arbete, identifiera 
styrkor och svagheter, samt föreslå hur arbetet kan vidareutvecklas 

• apply the knowledge and 
skills acquired during the 
course of your  studies 

• framställa en rapport som med gott språkbruk klart och tydligt 
beskriver de olika stegen i ett specifikt vetenskapligt arbete och som 
följer vedertagen praxis vid vetenskaplig rapportering • critically review and evaluate 

a scientific work, identify 
strengths and weaknesses, 
and suggest further 
improvements 

• presentera och diskutera ett vetenskapligt arbete muntligt på ett klart, 
tydligt och mottagaranpassat sätt inom givna tidsramar 

• identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 
din kompetens. • using good language and 

following accepted practice 
in scientific reporting, write a 
report which clearly 
describes the different steps 
in a specific scientific work 

 

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom människa-
datorinteraktion. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste 
det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. 
Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt 
programmeringsarbete ska vara underordnat och syfta till att verifiera 
uppställda metoder och teorier. Examensarbeten resulterar mycket sällan i en 
färdig produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att 
examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.  

• present and publicly discuss 
a scientific work orally, in a 
clear, consistent manner, 
adapted to the audience and 
within a given time frame 

• identify one’s need for 
further knowledge and 
continuously develop one’s 
own competencies.  

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften Syllabus 
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och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Deltagande i vissa seminarier ingår också. Arbetet redovisas skriftligt i en 
rapport och presenteras muntligt. 
Examensarbetet görs individuellt. 

The master project must treat a problem 
within human-computer interaction. The 
problem must focus on questions from 
the field of human-computer interaction 
that are of interest to investigate and 
analyze. The main part of the work 
should be investigation and analysis. If 
programming is involved, its purpose 
should be to verify methods and theories 
that have been developed during the 
project. Projects often result in a 
prototype but very seldom in a finished 
product. It must be obvious that the 
student has completed at least five 
months of qualified work. A detailed 
specification and a time schedule for the 
project must be made. A search for 
relevant literature in the field must be 
made and relevant literature must be 
studied as a foundation for the work. 
The work is presented in a written report 
and in an oral presentation. There are 
some mandatory seminars. 
The work is done individually. 

 

Förkunskaper 
Det normala är att teknologen gör sitt examensarbete inom den 
kompetensinriktning som han/hon valt; detta är emellertid inte något absolut 
krav. Den som valt en kompetensinriktning utanför området kan få göra 
examensarbete i människa-datorinteraktion om han/hon ändå har tillräckliga 
förkunskaper för examensarbetet i fråga. 
 
Examensarbete bör normalt utföras under höstterminen i femte årskursen. 

Kursfordringar 
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur Prerequisites 
The student should do the master project 
within his/her area of specialization 
since a solid background of the field is 
necessary in order to achieve a high 
quality work. 
 
The master project is normally 
performed during the final semester of 
studies. 

Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. Annan examinator är 
Yngve Sundblad. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 ) 

Other 
Usual examiner is: Kerstin Severinson-
Eklundh. The other examiner is Yngve 
Sundblad. 
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DH2323  Datorgrafik med interaktion  Computer Graphics and 
Interaction 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Lars Kjelldahl, lassekj@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 8159 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
IAM(MEDIA3) Lab    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMDA4  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2323 Kurssida/Course Page 

Valfri för alla program utom D. 

Allowed for all programmes except D. 

Ersätter 2D1323. 

Replaces 2D1323. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in computer science 
that gives a broad introduction to 
computer graphics and human-computer 
interaction. 

En fortsättningskurs i datalogi som ger en bred introduktion till datorgrafik 
och interaktion. 
 

Mål Aim 
The students should after the course be 
able to Studenterna ska efter kursen kunna 

  
• redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ tranformationer, 

belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor och rendering 
• briefly explain fundamental 

terms within computer 
graphics • förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik 

samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer 
• explain fundamental 

concepts within computer 
graphics such as geometrical 
transformations, illumination 
models, removal of hidden 
surfaces and rendering 

• använda en modellerare av typ Maya på grundnivå för att bygga 
enkla 3D-objekt 

• använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att bygga enkla 3D-
objekt. • explain the ideas in some 

fundamental algorithms for 
computer graphics and to 
some extent be able to 
compare and evaluate them 

 

Kursinnehåll 
Grafiska system och modeller. Grafiska primitiver. Användning av 
grafikbibliotek. Inmatning och interaktion. Geometriska objekt och 
transformationer. Projektioner och vyer. Lokala och globala 
belysningsmodeller. Färg. Operationer på buffertar och pixlar. Rendering: 
klippning, borttagning av skymda ytor, svepkonvertering. Hierarkiska och 
objektorienterade modeller och animering. Kurvor och ytor. Procedurella 
metoder. Realism. Mänsklig perception. 

• use a basic parts of a 
modelling software such as 
Maya in order to build 
simple 3D objects  

• use a software/API such as 
OpenGL to build simple 3D 
objects 

 Syllabus 
Graphical systems and models. 
Graphical primitives. Use of a graphics 
API (application programmer interface). 
Input and interaction. Geometric objects 
and transformations. 

Vid laborationerna används ett modernt grafikpaket (OpenGL, vilket innebär 
att viss programmering krävs) och en modern 3D-grafikeditor. 
 

Förkunskaper Projections and viewing. Shading (local 
and global models). Color. Operations 
on buffers and pixels. Rendering: 
clipping, hidden surface removal, scan 
conversion. Hierarchical and object 
oriented models and animation. Curves 
and surfaces. Procedural methods. 
Realism. Human perception. 

Motsvarande en av kurserna 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 
2D1321/DD1321 Tillämpad programmering och datalogi, 2D1343 Datalogi 
eller 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi. 

Påbyggnad 
2D1413/DH2413 Avancerad grafik och interaktion, 2D1620/DH2620 
Människa-datorinteraktion, inledande kurs och 2D1651/DH2651  

For the lab work a modern graphics 
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Datorspelsdesign med avancerad grafik. package (OpenGL, which means that 
some programming is needed) and a 
modern 3D graphics editor are used. Kursfordringar 

En tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 

Prerequisites 
One of the courses 
2D1320/DD1320 Applied Computer 
Science, 2D1321/DD1321 Applied 
Programming and Computer Science, 
2D1343 Computer Science or 
2D1344/DD1344 Fundamentals of 
Computer Science. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes E. Angel: Interactive 
Computer Graphics, Addison-Wesley samt material producerat vid 
institutionen. 
 

Follow up 
Övrigt 2D1413/DH2413 Advanced Graphics 

and Interaction and 
2D1620/DH2620 Human-Computer 
Interaction, introductory course and 
2D1651/DH2651 Computer Design with 
Advanced Graphics. 

Endast en av kurserna 2D1323/DH2323 Datorgrafik med interaktion, 
2D1640/DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering får räknas med i 
examen. 
Ordinarie examinator är Lars Kjelldahl. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year E. Angel: Interactive 
Computer Graphics, Addison-Wesley, 
2000 and material produced at the 
department was used. 

Other 
Only one of the two courses 
2D1323/DH2323 Computer Graphics 
and Interaction, 2D1640/DH2640 may 
be taken. 
Usual examiner is Lars Kjelldahl. 
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DH2400  Fysisk interaktionsdesign  Physical Interaction Design and 
Realization 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cristian Bogdan, cristi@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6279 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
Fail, pass Föreläsningar    12 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDI(MEDIA3, MEDIA4) Lab    12 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
MDAT(D4) Rekommenderad för/Recommended for 
FILO(D4) Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2400 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1400. 

Replaces 2D1400. 

Mål Aim 
Students will: Students will: 

• get familiar with techniques 
and technologies allowing 
them to create interactive 
systems that work outside, or 
along with the classical 
mouse-keyboard-and-screen 
paradigm. 

• get familiar with techniques and technologies allowing them to create 
interactive systems that work outside, or along with the classical 
mouse-keyboard-and-screen paradigm. 

For that, the students will: 
• be able to identify the sensors, actuators and microcontrollers needed 

for a system For that, the students will: 
• be able to identify the 

sensors, actuators and 
microcontrollers needed for a 
system 

• use sensors, actuators and microcontrollers for prototypes of various 
levels of fidelity 

• put together prototypes in a hands-on manner. 
 • use sensors, actuators and 

microcontrollers for 
prototypes of various levels 
of fidelity 

Kursinnehåll 
Design: 

• put together prototypes in a 
hands-on manner. • interaction with physical objects. Elements of industrial design 

• state of the art "tangible" devices, giveaway sensor projects 
Syllabus • other physical forms of interaction: e.g. haptics, eye tracking, two-

hand interaction, feet interaction, dance. 
Design: 

• interaction with physical 
objects. Elements of 
industrial design 

 
Technology: 

• state of the art "tangible" 
devices, giveaway sensor 
projects 

• recap of electronic circuit basics, including resistors, capacitors and 
LEDs 

• sensors and actuators for various destinations, built with various 
technologies 

• other physical forms of 
interaction: e.g. haptics, eye 
tracking, two-hand 
interaction, feet interaction, 
dance. 

• prototyping interactive installations with Phidgets 
• simple microcontrollers: BASIC Stamp, Arduino 
• communicating with a computer or with another installation  

Technology: • elements of advanced microcontrollers, wireless sensor networks • recap of electronic circuit 
basics, including resistors, 
capacitors and LEDs 

• elements of augmented reality. 
 

• sensors and actuators for 
various destinations, built 
with various technologies 

Förkunskaper 
2D1620/DH2620 Human-Computer Interaction, Introductory Course or 
corresponding competence. • prototyping interactive 

installations with Phidgets 
Påbyggnad • simple microcontrollers: 

BASIC Stamp, Arduino Please discuss with the instructor. 
• communicating with a 

computer or with another 
installation 

Kursfordringar 
Installation construction and programming exercises, reflective diary and 
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project (PRO1; 7,5 hp). • elements of advanced 
microcontrollers, wireless 
sensor networks Kurslitteratur 

• elements of augmented 
reality. 

To be announced at course start. 
 

Prerequisites 
Övrigt 2D1620/DH2620 Human-Computer 

Interaction, Introductory Course or 
corresponding competence. 

The course is given for the first time 07/08. Then the course is given every 
second year. 
Usual examiner is Yngve Sundblad. Follow up 

Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Installation construction and 
programming exercises, reflective diary 
and project (PRO1; 7,5 hp). 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
The course is given for the first time 
07/08. Then the course is given every 
second year. 
Usual examiner is Yngve Sundblad. 
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DH2408  Utvärderingsmetoder inom människa
datorinteraktion 

Evaluation Methods in Human-
Computer Interaction 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Eva-Lotta Sallnäs, evalotta@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6626 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMDAM1 Övningar    10 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MDI(MEDIA3, MEDIA4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
MDAT(D4) Rekommenderad för/Recommended for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2408 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1408.<BR>Ges om det blir minst 15 deltagare. 

Replaces 2D1408.<BR>Given if there are at least 15 participants. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in human-computer 
interaction treating methods for 
evaluation of usability. 

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar metoder för 
utvärdering av användbarhet. 
 

Aim 
Mål The goal of the course is that students 

that has completed the course should be 
able to: Kursens mål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna: 

  
• diskutera den teoretiska bakgrunden till utvärdering av användbarhet 

inom människa-datorinteraktion. 
• discuss the theoretical 

background of evaluation of 
usability in the area of 
human-computer interaction • veta hur användbarhet praktiseras i industrin i olika stadier i en 

produktutvecklings-process samt hur produkter utvärderas i 
användbarhetslaboratorier. 

• know how usability 
investigations are used in 
industry in different stages of 
a product development 
process 

• planera och genomföra olika typer av användbarhets-utvärderingar. 
• ha förmåga att välja utvärderingsmetod baserat på det problem och 

sammanhang studenten ställs inför. • have practical experience of 
planning, performing, and 
reporting different types of 
usability evaluations 

• bedöma de olika metodernas möjligheter och begränsningar. 
• kommunicera resultat från utvärderingar på ett sätt som är användbart 

för en produktutvecklingsgrupp. • to choose a suitable 
evaluation method based on a 
specific problem and 
environment 

 
för att studenterna ska: 
 

• judge the possibilities and 
limitations of different 
methods 

• ha förmågan att resonera om användbarhet och kunna förstå vilket 
syfte en användbarhetsutvärdering kan fylla i olika delar av en 
produktutvecklingsprocess • communicate results from 

usability evaluations in a 
useful way for a team of 
product developers 

• självständigt kunna genomföra utvärderingar inom människa- 
datorinteraktionsområdet. 

• vara kapabel att kritiskt granska en användbarhets-utvärdering som 
någon annan gjort. 

 
so that they will be able to 
  • discuss usability issues and 

be able to realise the purpose 
of doing usability evaluations 
in different stages of a 
product development process 

Kursinnehåll 
Teoretiskt ramverk för utvärdering av användbarhet med genomgång av olika 
kategorier eller typer av utvärderingsmetoder som finns. Kursen går igenom 
anpassade tillvägagångssätt, baserade på typ av användarkategori och 
användningssituation. Generaliserbarhet och begränsningar hos 
utvärderingsmetoder diskuteras. Laborationer med olika utvärderingsmetoder 
applicerade på varierande artefakter, målgrupper och situationer utföres både i 

• perform evaluations within 
the human-computer 
interaction area on their own 

• review the quality of the 
results from an usability 
evaluation that someone else 
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laboratoriemiljö och ute på fältet. Laborationen följer utvärderingsprocessen 
baserat på planering, genomförande, analys och dokumentation av en 
utvärdering. 

has done. 

Syllabus 
Theoretical framework for evaluation of 
usability covering different categories or 
types of evaluation methods. The course 
will treat methods more adapted to the 
user category and how the system is 
used. Generalization and limitations of 
evaluation methods will be discussed. 
Lab work applying different evaluation 
methods on different artefacts, user 
groups and situations will be performed 
in a lab environment as well as in field. 
The lab work follows the evaluation 
process which is based on planning, 
performing, analyzing, and documenting 
an evaluation. 

 

Förkunskaper 
Motsvarande kursen 2D1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande 
kurs eller 2D1622 /DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Utförande av ett antal laborationsuppgifter. Skriftlig och muntlig rapportering 
från laborationerna varav en omfattande rapport inkluderande planering, 
frågeställning, genomförande, analys, resultat, förslag till design samt 
reflektion (LAB1; 3 hp). Dessutom tillkommer en avslutande individuell 
uppgift som komplettering av tidigare utfört arbete på kursen. (INL1; 3 hp). 

Prerequisites 
2D1620/DH2620 Human-Computer 
Interaction Introductory Course or 
2D1622 /DH2622 Human Computer 
Interaction, second course. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Läsåret 05/06 användes J. Rubin: Handbook of 
usability testing. Follow up 

Please discuss with the instructor.  
Requirements Övrigt Assignment (INL1; 3 university 
credits.). Laboratory assignments 
(LAB1; 3 university credits). Written 
and oral report from the lab work 
including a comprehensive report 
covering planning, issue of study, 
performance, analysis, results, design 
suggestions, and reflections. 

Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. 

Required Reading 
To be announced at course start. In 
05/06: J. Rubin: Handbook of usability 
testing. 

Other 
Usual examiner är Kerstin Severinson-
Eklundh. 
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DH2413  Avancerad grafik och interaktion  Advanced Graphics and 
Interaction 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Lars Kjelldahl, lassekj@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 8159 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    46 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4, MDI(MEDIA3, MEDIA4) Lab    12 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
MDAT(D4) Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DM(F4), F4, MEDIA3 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2413 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1413. 

Replaces 2D1413. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in computer science 
focusing on computer graphics and 
interaction. 

En avancerad kurs i datalogi med inriktning på avancerad datorgrafik och 
interaktion. 
 

Aim 
Mål The students should after the course be 

able to Ni ska efter kursen kunna   • explain concepts and use 
methods within within areas 
such as local and global 
illuminations methods, 
texturing techniques, 
perceptual aspects relevant 
for graphics, 

• förklara begrepp och använda metoder inom ett antal områden såsom 
lokala och globala belysningsmodeller, textureringstekniker, 
perceptuella aspekter på datorgrafik och virtuella miljöer, 

• använda en modellerare av typ Maya för att bygga 3D-objekt med 
egen medvetet gjord skissad förlaga, samt att bearbeta polygoner och 
texturer, • use modelling software such 

as Maya to build a model 
using a hand drawn sketch, • använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att ta in objekt från 

en modellerare och sedan förse scenen med specialeffekter av typ 
speglingar, 

• use a software/API such as 
OpenGL to import an object 
from modelling software and 
then further elaborate the 
scene with special effects, 

• skriva en översiktsartikel inom något delområde av datorgrafik 
genom att leta rätt på och läsa artiklar från källor av typ SIGGRAPH-
konferensen, • write a survey paper within a 

limited area of computer 
graphics by using scientific 
papers from sources such as 
the SIGGRAPH conference, 

• förklara och värdera artiklar inom delområdet, 
• bygga någon enkel fördjupningstillämpning inom något eget valt 

delområde av datorgrafik, såsom ray tracing, radiosity, animering, 
specialaffekter av typ partikelsystem/rök, jämförelser av 
programvaror, programmering av hårdvara för grafik etc., 

• build a simple deeping 
application within a limited 
area of computer graphics, • självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och 

interaktion, • use established methods in 
advanced graphics and 
interaction, • delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och 

interaktion. • take an active part in the 
development of new methods 
in advanced graphics and 
interaction. 

 

Kursinnehåll 
Animering: Olika metoder för att beskriva animering, objektorientering och 
begränsningar (constraints) för animering, verktyg för att bygga animering. 
Successiva övergångar mellan bilder (morphing). 

Syllabus 
Animation: Different methods to 
describe animation, object orientation 
and constraints for animation, tools to 
build animation, morphing.  

Rendering: Texturavbildning, olika metoder och principer för att skapa 
fotorealistiska bilder, såsom strålföljning, strålningsmetoden (radiosity), 
fotonavbildning och fraktala metoder. 

 
Rendering: mapping techniques, 
photorealistic rendering, photon 
mapping radiosity, fractal methods.   
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3D-interaktion, virtuell verklighet (VR) och visualisering: Olika modeller för 
3D-interaktion, utrustning för 3D och VR, möjligheter och begränsningar med 
VR, metoder och verktyg. Visualisering. 

3D interaction, virtual environments 
(VR) and visualization: different models 
for 3D interaction, hardware for 3D and 
VR, possibilities and limitations for VR, 
methods, tools. Visualization.  

Multimodala gränssnitt: Flera samtidiga moder vid interaktion, ljudgränssnitt, 
haptik. 

 
Multimodal interfaces: several modes in 
interaction, sound interfaces, haptics.   

Perception: det mänskliga synsystemet, färg, perceptionsanpassad grafik Perception: the human visual system, 
colour, perceptual graphics.  
 Laborationer: VR, haptik, animering, rendering. Fördjupningsuppgift efter 

eget val. Assignments: VR, haptics, animation, 
rendering. Final task according to the 
student’s own choice.  

Förkunskaper Prerequisites 
One of the courses 
2D1640/DH2640 Graphics and 
Interaction Programming or 
2D1323/DH2323 Computer Graphics 
and Interaction. 

Motsvarande kursen 2D1640/DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering 
eller 2D1323/DH2323 Datorgrafik med interaktion. 

Påbyggnad 
2D1650/DH2650 Datorspelsdesign. 

Follow up 
Kursfordringar 2D1650/DH2650 Computer Gamed 

Design. Tentamen (TENA; 1,5 hp). 
Tentamen (TENB; 1,5 hp). 
Tentamen (TENC; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB3; 1,5 hp). 

Requirements 
Examination (TENA; 1,5 university 
credits). 
Examination (TENB; 1,5 university 
credits). 
Examination (TENC; 1,5 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 
Laboratory assignments (LAB2; 1,5 
university credits) 
Laboratory assignments (LAB 3; 1,5 
university credits). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes A. Watt: 3D Computer 
graphics samt material producerat vid institutionen. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Lars Kjelldahl. Required Reading 

To be announced at course start. 
Previous year: A. Watt: 3D Computer 
graphics and material produced at the 
department. 

Other 
Usual examiner is Lars Kjelldahl. 
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DH2416  Datorstöd för samarbete  Computer Support for 
Cooperative Work 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Kristina Groth, kicki@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6279 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDI(MEDIA4) Övningar    12 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Lab    2 h          
MDAT(D4)  Rekommenderad för/Recommended for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2416 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1416.<BR>Ges om det blir minst 15 deltagare. 

Replaces 2D1416.<BR>Given if there are at least 15 participants. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in human computer 
interaction on computer supported 
cooperative work. A general question is 
how cooperation in different forms can 
be supported by technology. This 
problem may be approached from many 
perspectives, both technical and 
sociological/psychological. Several of 
them are introduced in the course. 

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar området 
Datorstöd för samarbete (Computer Supported Cooperative Work). En 
sammanfattande frågeställning är hur samarbete i olika former kan stödjas av 
teknik. Detta problem kan ses från en mängd olika perspektiv, både från 
tekniskt och sociologiskt/psykologiskt håll, varav ett flertal presenteras under 
kursen. 
 

Mål Aim 
After the course the students shall be 
able to Efter kursen ska du som student kunna 

• redogöra för olika sociala aspekter som kan påverka samarbete 
mellan människor, 

• account for different social 
aspects that may affect 
cooperation between people,  • beskriva och förklara olika begrepp som är centrala inom området 

CSCW, • describe and explain 
different concepts that are 
central within the Computer 
Support for Cooperative 
Work (CSCW) area,  

• beskriva skillnaden mellan olika typer av samarbetsverktyg och hur 
de påverkar samarbetet mellan människor, 

• baserat på teorier inom området datorstöd för samarbete, analysera 
hur olika samarbetsverktyg påverkar användarnas möjligheter till 
samarbete och deras arbetsmönster, 

• describe the difference 
between different kinds of 
groupware and how they 
affect cooperation between 
people,  

• baserat på kunskapen om en organisations behov, motivera val av 
lämpliga typer av samarbetsverktyg. 

• based on theories within the 
CSCW area, analyze how 
different groupware may 
affect the users' possibilities 
for cooperation and their 
work patterns,  

 

Kursinnehåll 
Området CSCW består av många olika delområden, t.ex. awareness, medierad 
kommunikation, skrivsamarbete, virtuella miljöer, communities och 
arbetsplatsstudier. Kursens innehåll och uppläggning bestäms med 
utgångspunkt från studenterna och pågående aktiviteter vid institutionen. 
Exempel på vad som tas upp i kursen: 

• based on the knowledge 
about an organization's 
needs, motivate the choice of 
suitable types of groupware.  

• "groupware" (system som stödjer samarbete, t.ex. e-post eller chat-
system) och olika former av tillämpningar av det,  Syllabus 

The CSCW area focuses on a number of 
other areas, e.g., awareness, mediated 
communication, collaborative writing, 
virtual environments, communities, and 
workplace studies. The content and 
planning of the course is done 
considering the students and the on-
going activities at the school. Examples 
of what is discussed during the course: 

• teknikstöd för processen kring skrivsamarbete,  
• hur vi påverkas av mediet vi kommunicerar via, t.ex. skillnader 

mellan kommunikation ansikte-mot-ansikte, textbaserad 
kommunikation och videobaserad kommunikation,  

• hur samarbete kan stödjas i virtuella världar (VR),  
• olika perspektiv (sociologiska och psykologiska) för att förstå 

samarbete och kommunikation,  • what a so called groupware 
(a system that supports • arbetsplatsstudier som exemplifierar hur samarbete kan ta sig uttryck. 
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Kursen innehåller ett laborationsmoment i vilket ingår ett antal mindre 
uppgifter som utförs under första delen av kursen samt en projektuppgift som 
utförs under andra delen av kursen. Kursen innehåller också en hemtentamen. 

cooperation, e.g., e-mail or 
chat-systems) is and different 
kinds of applications,  

• what kinds of groupware that 
exists to support the process 
around collaborative writing,  

 

Förkunskaper • how we are affected by the 
medium we communicate 
through, e.g., differences 
between communication 
face-to-face, text based 
communication and video 
based communication,  

Motsvarande kursen 2D1622/DH2622 Människa-datorinteraktion, 
fortsättningskurs eller motsvarande. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

• how cooperation can be 
supported in virtual 
environments (CVE),  

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 4,5 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp). 
Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav. 

• different perspectives 
(sociological and 
psychological) for 
understanding cooperation 
and communication,  

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen. • workplace studies and how 

they exemplify cooperation.   The course includes a laboratory 
experiment in which a number of tasks 
are conducted during the first part of the 
course, and a project task is conducted 
during the second part of the course. The 
course also includes a home exam. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. 

Prerequisites 
2D1622/DH2622 Human-Computer 
Interaction, second course or equivalent. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Examination (TEN1; 4,5 university 
credits). 
Laboratory work (LAB1; 4,5 university 
credits). 
There are elements in the course where 
attendance is mandatory. 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year material produced at the 
department was used. 

Other 
Usual examiner is Kerstin Severinson-
Eklundh. 
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DH2418  Språkteknologi  Language Engineering 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Ola Knutsson, knutsson@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    40 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4, MDI(MEDIA4) Lab    12 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
MDAT(D4), TPVUM1 Rekommenderad för/Recommended for 
D3, DM(F4), F4, FILO(D4), MEDIA3, 
PSYS(D4) 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2418 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1418. 

Replaces 2D1418. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course in language technology 
treats different methods for analysis, 
generation, and filtering of human 
language especially text. Rule-based and 
statistical methods are used and studied 
in applications such as information 
retrieval, spelling- and grammar 
checking, and text summarization. 

Kursen i språkteknologi behandlar olika metoder för analys, generering och 
filtrering av mänskligt språk med fokus på text. Regelbaserade och statistiska 
metoder används och undersöks till exempel för informationssökning, 
stavnings- och grammatikkontroll, och textsammanfattning. 
Kursen går igenom såväl teori, tekniker som tillämpningsområden. Kursen 
examineras med laborationer, tenta samt en inlämningsuppgift. 
 The course covers theory, methods, and 

application areas within language 
technology. The course requirements are 
an examination, laboratory assignments, 
and a home assignment.  

Mål 
Studenterna skall efter kursen kunna: 

• förklara och använda begrepp inom språkvetenskapens 
grundläggande nivåer såsom morfologi, syntax, semantik, diskurs 
och pragmatik. 

Aim 
The students should after the course 
have the knowledge to: • tillämpa kunskap om morfologi, syntax och lexikal semantik för att 

bygga språkteknologiska system samt förklara uppbyggnaden av 
existerande system utifrån dessa nivåer. 

• Explain and use general 
concepts within the 
following levels of 
linguistics: morphology, 
syntax, semantics, discourse, 
and pragmatics.  

• klargöra skillnaderna mellan analys, generering och filtrering med 
avseende på textbaserade system. 

• använda grundläggande verktyg inom språkteknologin såsom 
ordklasstaggare, frasanalysverktyg samt olika typer av korpusar och 
lexikon för att kunna bygga egna program. 

• Use the knowledge about 
morphology, syntax, and 
lexical semantics in order to 
develop systems, and explain 
existing systems using these 
levels.  

• förklara och använda standardmetoder inom språkteknologin som 
bygger på såväl regler som statistik och maskininlärning. 

• Clarify the differences 
between analysis, generation, 
and filtering in text-based 
systems.  

• praktiskt tillämpa metoder som bygger på ändliga 
automater/transduktorer, kontextfri grammatik, ordfrekvenser, n-
gram, samförekomststatistik, Markov-modeller och 
vektorrumsmodeller. • Use general language 

technology tools and 
resources, such as part-of-
speech taggers, chunkers, 
corpora, and lexica in order 
to build new applications.  

• analysera och förklara vilka språkteknologiska problem som går att 
lösa med tillfredställande resultat samt vilka som ligger bortom 
forskningshorisonten. 

• förklara i detalj hur en stavningskontroll, grammatikkontroll, någon 
typ av taggning med hjälp av maskininlärning, stemmer och en 
algoritm för statistisk utvinning av relaterade ord fungerar. 

• Explain and use standard 
methods based on rules, 
statistics, and machine 
learning.  • utforma och genomföra enklare utvärderingar av något 

språkteknologiskt system samt tolka resultaten. • Apply methods based on 
finite automata/transducers, 
context-free grammars, word 
frequencies, n-grams, co-
occurrence statistics, Markov 

• självständigt lösa ett välavgränsat praktiskt språkteknologiskt 
problem eller analysera det genom teoretiska studier. 

För att kunna: 
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models, and vector space 
models.  

• arbeta på språkteknologiska företag. 
• fortsätta med språkteknologiskt orienterade studier. • Analyze and explain which 

problems within language 
technology that could be 
solved with usable results, 
and which could not be 
solved.  

• göra ett examensarbete inom datalogi eller människa-datorinteraktion 
med en språkteknologisk inriktning. 

• vara en viktig länk mellan systemarkitekter, programmerare och 
interaktionsdesigner i såväl arbetsliv som forskning. 

 • Give details of how spelling- 
and grammar checkers, 
taggers based on machine 
learning, stemmers, and an 
algorithm for semantic 
content acquisition work.  

Kursinnehåll 
Teori: 
Språkteknologins historiska utveckling och grunder, morfologi, syntax och 
semantik, vektorrumsmodeller, utvärderingsmetoder, terminologilära, 
maskininlärning, informationsteori och Markov-modeller, algoritmer och 
datastrukturer för kompakt lagring och uppslagning i lexikon. 

• Design and carry out a 
simpler evaluation of a 
language technology system, 
and interpret the results.  Tekniker: 

• Independently solve a well-
defined practical language 
technology problem, or 
analyze a problem 
theoretically. 

Morfologisk analys och generering, språkstatistik och korpusbearbetning, 
parsning, språkgenerering, ordklasstaggning, namnigenkänning och 
probabilistisk parsning, statistisk lexikal semantik. 
Tillämpningsområden: 

To be able to: Stavnings- och grammatikkontroll, informationssökning, ordprediktion för 
smart textinmatning, textklustring och textkategorisering, datorstödd 
språkinlärning, dialogsystem, textsammanfattning, talteknologi, lokalisering 
och internationalisering. 

• Work for a language 
technology company. 

• Continue with studies in 
language technology. 

• Work with a master’s project 
in computer science or 
human-computer interaction 
with a focus on language 
technology. 

 

Förkunskaper 
Motsvarande någon av kurserna 
2D1320/2D1321 /DD1320/DD1321Tillämpad datalogi, 2D1345/DD1345 
Introduktion till datalogi, 2D1343 Datalogi, 2D1344/DD1344 Grundläggande 
datalogi samt 5B1506/SF1906 Matematisk statistik eller motsvarande. 
Förkunskaper i formella språk motsvarande 2D1373 Artificiella språk och 
syntaxanalys eller 2D1361/DD1361 Programmeringsparadigm är önskvärt 
men inte nödvändigt. 

• Be an important link between 
systems designers, 
programmers, and interaction 
designers in industry as well 
as in research projects. 

Syllabus 
Theory: 

Påbyggnad The history and basics of language 
technology, morphology, syntax, and 
semantics, vector space models, 
evaluation methods, the principles and 
methods of terminology work, machine 
learning, information theory and 
Markov models, algorithms and data 
structures for efficient lexicon handling. 

Diskuteras med kursledaren. 
2F1112/DT2112 Talteknologi är en möjlig påbyggnad. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN2; 3 hp) 
Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp) 
Inlämningsuppgift (INLA; 1,5 hp). Methods:  

Morphological analysis and generation, 
statistical methods in corpus linguistics, 
parsing and generation, part-of-speech 
tagging, named entity recognition and 
probabilistic parsing, statistical lexical 
semantics.  

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes Jurafsky & Martin, Speech 
and language processing samt material producerat vid institutionen. 
 

Application areas: 
Övrigt Spelling- and grammar checking, 

information retrieval, word prediction 
for smart text entry, text clustering and 
text categorization, computer assisted 
language learning, dialogue systems, 
text summarization, speech technology, 
localization and internationalization. 

Ordinarie examinator är Viggo Kann. 

Prerequisites 
One of the courses 
2D1320/2D1321/DD1320/DD1321 App
lied Computer Science, 
2D1345/DD1345 Introduction to 
Computer Science, 2D1343 Computer 
Science, 
2D1344/DD1344 Fundamentals of 
Computer Science plus 
5B1506/SF1906 Mathematical Statistics 
or equivalent.  Knowledge of formal 
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languages corresponding to 
2D1373 Artificial Languages and 
Syntax Analysis or 2D1361/DD1361 
Programming paradigms is useful but 
not necessary. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 
2F1112/DT2112 Speech technology is a 
possible follow-up. 

Requirements 
Examination (TEN2; 3 university 
credits.). 
Laboratory assignments (LAB2; 1,5 
university credits.). 
Home assignment (INLA; 1,5 university 
credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: Jurafsky & Martin, 
Speech and language processing and 
material produced at the department. 

Other 
Usual examiner is Viggo Kann. 
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DH242X  Examensarbete inom MDI för magisterexamen  Degree Proj in Human-Computer 
Interact.(Master of Science) 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Fredrik Winberg, fredrikw@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 9105 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMDIM2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH242X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1042.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1042. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within human-
computer interaction. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom människa-datorinteraktion av 
utredande karaktär. 
 

Aim 
Mål The goal is that, after completing the 

course, you will be able to: Examensarbetet utgör ett större självständigt arbete av utredande karaktär   • apply scientific methods 
using a scientific perspective Efter genomfört examensarbete ska du kunna: 

• tillämpa vetenskaplig metod med ett vetenskapligt förhållningssätt • identify and formulate a 
problem in a scientifically 
established way • identifiera och formulera ett problem på ett vetenskapligt vedertaget 

sätt. • perform  a state-of-the-art 
review of a given field • genomföra en omvärldsanalys för ett givet område 

• based on a given problem 
description choose, adapt, 
and combine different 
investigative methods, and be 
able to motivate and 
critically reflect upon these 
choices 

• utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera 
olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring 
dessa val. 

• planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån uppsatta delmål 
och tidsramar 

• praktiskt tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under 
studietiden 

• plan and execute an 
independent project with 
defined sub-goals and within 
a given time frame 

• kritiskt granska och värdera ett vetenskapligt arbete, identifiera 
styrkor och svagheter, samt föreslå hur arbetet kan vidareutvecklas 

• apply the knowledge and 
skills acquired during the 
course of your  studies 

• framställa en rapport som med gott språkbruk klart och tydligt 
beskriver de olika stegen i ett specifikt vetenskapligt arbete och som 
följer vedertagen praxis vid vetenskaplig rapportering • critically review and evaluate 

a scientific work, identify 
strengths and weaknesses, 
and suggest further 
improvements 

• presentera och diskutera ett vetenskapligt arbete muntligt på ett klart, 
tydligt och mottagaranpassat sätt inom givna tidsramar 

• identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 
din kompetens. • using good language and 

following accepted practice 
in scientific reporting, write a 
report which clearly 
describes the different steps 
in a specific scientific work 

 

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom människa-
datorinteraktion. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste 
det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. 
Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt 
programmeringsarbete ska vara underordnat och syfta till att verifiera 
uppställda metoder och teorier. Examensarbeten resulterar mycket sällan i en 
färdig produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att 
examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.  

• present and publicly discuss 
a scientific work orally, in a 
clear, consistent manner, 
adapted to the audience and 
within a given time frame 

• identify one’s need for 
further knowledge and 
continuously develop one’s 
own competencies.  

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften Syllabus 
The master project must treat a problem 
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och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Deltagande i vissa seminarier ingår också. Arbetet redovisas skriftligt i en 
rapport och presenteras muntligt. 
Examensarbetet görs individuellt. 

within human-computer interaction. The 
problem must focus on questions from 
the field of human-computer interaction 
that are of interest to investigate and 
analyze. The main part of the work 
should be investigation and analysis. If 
programming is involved, its purpose 
should be to verify methods and theories 
that have been developed during the 
project. Projects often result in a 
prototype but very seldom in a finished 
product. It must be obvious that the 
student has completed at least five 
months of qualified work. A detailed 
specification and a time schedule for the 
project must be made. A search for 
relevant literature in the field must be 
made and relevant literature must be 
studied as a foundation for the work. 
The work is presented in a written report 
and in an oral presentation. There are 
some mandatory seminars. 
The work is done individually. 

 

Förkunskaper 
Motsvarande 2D1622/DH2622 Människa-datorinteraktion fk. 

Kursfordringar 
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. Annan examinator är 
Yngve Sundblad. Prerequisites 

2D1622/DH2622 Human-Computer 
Interaction, advanced course or 
equivalent. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) 

Other 
Usual examiner is: Kerstin Severinson-
Eklundh. The other examiner is Yngve 
Sundblad. 
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DH2460  Programvarudesign  ekonomi  ledarskap  Software Design - Business - 
Leadership 

 

12 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 12 Minna Räsänen, mira@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 9538 Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
P/F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
PDI(I4) Lab    26 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2460 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1460. 

Replaces 2D1460. 

Kortbeskrivning Abstract 
Software Design. Business. Leadership. 
Integration.. Programvarudesign. Ekonomi. Ledarskap. Integration. 

 
Aim 

Mål The main goal of the course is to 
integrate the students’ earlier studies in 
software design, business and leadership 
while studying problems that are so 
compound that they need competence 
from different areas to be solved. This is 
done in a project within an organization 
or a company. By the end of the course 
the students will by able to: 

Huvudmålet med kursen är att planera och genomföra ett projekt som syftar 
till att belysa/lösa ett problem som är så sammansatt att det kräver kompetens 
från flera områden för sin lösning. Det görs genom att integrera tidigare 
studier i programvarudesign (P), ekonomi (E) och ledarskap (L) i ett projekt 
hos en organisation eller ett företag. Det innebär att efter fullgjord kurs ska 
studenten kunna: 
   

• identifiera, integrera och redogöra för olika PEL-element i ett 
organisatoriskt sammanhang 

• identify, integrate and 
describe aspects of software 
design, business and 
leadership within an 
organizational context 

• planera, genomföra och kritiskt bedöma ett projekt som syftar till att 
belysa och/eller lösa problemet ur ett helhetsperspektiv 

• välja samt motivera val av passande metoder för att systematiskt, 
(empiriskt) samla in information för att empiriskt belysa den 
uppkomna situationen 

• plan, carry out and critically 
evaluate a project that aims 
at illuminating and/or solving 
a compound problem from a 
holistic perspective • analysera och tolka insamlat material utifrån PEL perspektiven 

• relatera, kontrastera och förklara praktiska resultat med teoretiska 
begrepp och modeller 

• choose and justify the choice 
of suitable methods in order 
to systematically 
(empirically) collect 
information with the purpose 
of illuminating the situation  

• beskriva, analysera och reflektera över eget och andras projektarbete 
både muntligt och skriftligt. 

 
• analyze and interpret 

collected information from 
software design, business and 
leadership perspectives 

Kursinnehåll 
Kursen består huvudsakligen av projektarbete. Studenterna ska tillämpa 
utrednings- och undersökningsmetodik för design av programvara. Projektet 
genomförs som ett samarbete mellan Skolan för datavetenskap och 
kommunikation och Skolan för industriell teknik och management samt ett 
företag på vilket projektet är placerat. Studenterna arbetar självständigt med 
att lösa den ålagda uppgiften. Handledning sker framförallt på studenternas 
förfrågan. 

• relate, contrast and explain 
practical results with 
theoretical concepts and 
models 

• describe, analyze and reflect 
upon ones’ own and others’ 
project work both verbally 
and in writing.  

Förkunskaper Syllabus 
The course mainly consists of project 
work. The students will apply 
investigation methodology and inquiry 
methodology for software design. The 
project is done in cooperation between 
the School of Computer Science and 
Communication and the School of 
Industrial Engineering and Management 

2D1640/DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering, 4D1144/ME2304 
Ekonomi och ledarskap i teknikintensiva verksamheter, eller motsvarande. 

Kursfordringar 
Godkänt på samtliga i kursen ingående moment (PRO1: 12 hp). 

Kurslitteratur 
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Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen. 

and the company or organization where 
the project is placed. The students will 
solve a task independently in groups. 
Guidance is held mainly on the student’s 
request. 

 

Övrigt 
Kursen är öppen endast för studenter på I-programmet inriktning: 
programvarudesign, ekonomi och ledarskap. 
Ordinarie examinator är Yngve Sundblad. 

Prerequisites 
2D1640/DH2640 Graphics and 
Interaction Programming, 
4D1144/ME2304 Management in 
Technology Intensive Organizations, or 
equivalent. 

Requirements 
Project (PRO1; 12 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year material produced at the 
department was used. 

Other 
The course is open only for students at 
the Degree Program in Industrial 
Engineering and Management: 
specializing in software design, business 
and leadership. 
Usual examiner is Yngve Sundblad. 
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DH2466  Avancerad individuell kurs i människa
datorinteraktion 

Advanced, Individual Course in 
Human-Computer Interaction 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Kerstin Severinson-Eklundh, 

kse@nada.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

D Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 9103 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2466 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1466.<BR>Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret. 

Replaces 2D1466.<BR>The course can be studied any time during the semesters. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in human-computer 
interaction individually formed to suit 
the interests of the students. 

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som utformas individuellt med 
hänsyn till studentens intressen. 
 

Aim 
Mål The goal of the course is to give the 

students an opportunity for deeper 
studies in an area of interest to the 
student and where there is competence 
within the department but no course. 

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i människa-
datorinteraktion (MDI) kunna lösa en design-, utvecklings, utvärderings- eller 
utredningsuppgift i MDI med begränsad handledning, och rapportera resultatet 
av denna. Det innebär att kunna: Syllabus 
 Through this course students with a 

special interest area within the field of 
human-computer interaction can 
perform studies that have been 
individually defined for the specific 
student to fit his/her interests. Course 
contents and examination will be 
individually defined for each student. 
Students interested in taking the course 
are asked to contact first the person in 
charge of the corresponding 
specialization or some other teacher and 
then the person in charge of this course. 
The course can only be offered the 
department has sufficient resources and 
competence within the special interest 
area. 

- Självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och 
försvara en sådan uppgift inom MDI-området. 
 
- Inhämta och värdera information som är relevant vid uppgiftens 
genomförande, framför allt tidigare forskning på området. 
 
- Välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för 
uppgiftens lösande inom givna resursramar. 
 
- Skriva en läsbar rapport på engelska eller svenska som uppfyller etablerade 
normer i fråga om struktur, språk och innehåll. 
 
- Visa ökade kunskaper och färdigheter i ett problemområde inom MDI. 

No instruction is given on this course.  
Prerequisites Kursinnehåll 2D1620/DH2620 
2D1622/DH2622 Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom människa-

datorinteraktion kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna 
intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för 
varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell 
kompetensinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen 
ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Since this is an individually formed 
course the examination will vary. The 
course is reported as exercises (INL1; 
6 university credits). 

Det ges ingen undervisning på kursen. 
 

Required Reading Förkunskaper Depends on the syllabus. 
2D1620/DH2620 Människa – datorinteraktion, inledande kurs 
2D1622/DH2622 Människa – datorinteraktion, fk Other 

No instruction. 
Usual examiner is Kerstin Severinson-
Eklundh. 

Påbyggnad 
Diskuteras med ansvarig för kompetensinriktningen. 

Kursfordringar 
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Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar 
examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport 
kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (INL1; 
6 hp). 

Kurslitteratur 
Beror på kursinnehåll. 
 

Övrigt 
Ingen undervisning. 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. 
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DH250X  Examensarbete inom MDI för magisterexamen  Degree Project in Human Machine 
Interaction (Master of Science) 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Fredrik Winberg, fredrikw@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 9105 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMDAM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH250X Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The master thesis is an individual work 
in Human Computer Interaction with an 
investigating character. 

Ett självständigt arbete inom människa-datorinteraktion av utredande karaktär. 
 

Mål Aim 
Examensarbetet utgör ett självständigt arbete av utredande karaktär The aim with the master thesis work is 

that the student shall be able to:  - apply scientific methods with a 
scientific approach, Efter genomfört examensarbete ska du kunna: 

- tillämpa vetenskaplig metod med ett vetenskapligt förhållningssätt, - identify and formulate a problem in a 
scientific accepted way, - identifiera och formulera ett problem på ett vetenskapligt vedertaget sätt, 
- perform a literature review for a 
specific area, - genomföra en litteraturutredning för ett givet område, 

- utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera olika 
metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring dessa val, 

- from a given formulation of a problem 
choose, adapt and combine different 
methods and be able to motivate and 
critically reflect on these choices, 

- planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån uppsatta delmål och 
tidsramar, - plan and perform an individual work 

grounded in formulated intermediate 
goals and time limits, 

- praktiskt tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, 
- kritiskt granska och värdera ett vetenskapligt arbete, identifiera styrkor och 
svagheter, samt föreslå hur arbetet kan vidareutvecklas, - practically apply knowledge and skills 

that has been developed during the study 
time,  - framställa en rapport som med gott språkbruk klart och tydligt beskriver de 

olika stegen i ett specifikt vetenskapligt arbete och som följer vedertagen 
praxis vid vetenskaplig rapportering, 

- critically review and value a scientific 
work, identify strengths and weakness 
and suggest how to develop the work,  - presentera och diskutera ett vetenskapligt arbete muntligt på ett klart, tydligt 

och mottagaranpassat sätt inom givna tidsramar - produce a report with a good linguistic 
usage that clear and distinct describes 
the different steps in a specific scientific 
work that follows praxis for scientific 
reporting, 

- identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för din 
kunskapsutveckling. 
 

- verbally present and discuss a 
scientific work in a clear, distinct and 
adopted to recipient way within given 
time limits 

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom människa-
datorinteraktion. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste 
det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. 
Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys.  

- identify one’s need for further 
knowledge and continuously develop 
one’s own knowledge. 

 Syllabus 
I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Deltagande i vissa seminarier ingår också. Arbetet redovisas skriftligt i en 
rapport och presenteras muntligt. 

The master thesis work shall treat an 
interesting problem in Human Computer 
Interaction. In order to accept the task as 
suitable for a masters thesis work there 
has to be interesting questions from the 
area to explore. The main part of the 
work shall be on investigation and 
analysis.   

Examensarbetet görs individuellt. 
 

Förkunskaper  
To make a careful specification and time 
plan for the task and to search for and 
read about literature relevant for the 
master thesis work is included in the 
work. Participation in some seminars is 
included. The work is presented in a 
written report and verbally at a seminar. 

2D1620/DH2620 MDI-i 
2D1622/DH2622 MDI-fk 
2D1630/DH2630 eller 2D1312/DD1312 
2D1625/DH2625 
samt anmäld till DH2408 + en av DH2416/DH2655 
 The master thesis is performed 
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Examensarbete ska utföras under vårterminen i magisterprogrammet. individually. 

Prerequisites Kursfordringar 2D1620/DH2620, 2D1622/DH2622, 
2D2630/DH2630 or 2D1312/DD1312, 
2D1625/DH2625 and assigned to 
2D1408/DH2408 + one of 
2D1416/DH2416, 2D1655/DH2655. 
The master thesis work is performed 
during the spring in the master program. 

Projekt (PRO1; 15 hp) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Requirements Övrigt Project 1 (PRO1; 15 hp) 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. Andra examinatorer är 
Yngve Sundblad och Ann Lantz. Required Reading 

Examiners are Kerstin Severinson-
Eklundh, Yngve Sundblad and Ann 
Lantz. 
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DH2603  Tekniker som färändrar tid, rum och verklighet  Technologies that Change Time, 
Space and Reality 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Per Anders Forstorp, forstorp@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 6680 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Fail, pass Föreläsningar    34 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDAT(D4) Övningar    27 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2603 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1603.<BR>Ges om det blir minst 15 deltagare, annars ges den som individuell läskurs. 

Replaces 2D1603.<BR>Given if there are at least 15 participants, otherwise it is given as an individual reading course.. 

Kortbeskrivning Abstract 
New media in all historical periods have 
contributed in changing people’s 
perceptions and understandings of what 
time, space and reality can be. This is 
not only the case with the new media of 
our times – virtual reality – but also 
historically with such innovations as the 
phonetic alphabet, the telegraph, radio, 
moving images, etc. The different ways 
of treating time, space and reality in 
different media has resulted in various 
claims on being able actually to change 
these dimensions, or, at least, to 
manipulate them in terms of mobility 
and ease of movement, visibility and 
access. The virtual reality today is 
implicated by electronic communication, 
but historically this has been done by 
other mediating means, such as text, 
drama and film. 

Nya medier har i olika historiska perioder bidragit till att förändra människans 
syn på tid, rum och verklighet. Detta gäller inte enbart vår tids nya medier – 
’virtual reality’ - utan även historiskt med sådana innovationer som det 
fonetiska alfabetet, telegrafen, radion, den rörliga bilden, osv. De olika 
mediernas sätt att hantera dimensionerna tid, rum och verklighet leder till 
olika anspråk på att kunna påskynda sådant som mobilitet och rörlighet, samt 
att intensifiera synlighet och tillgänglighet. Den virtuella verkligheten 
åstadkoms idag genom elektronisk kommunikation, men historiskt har det 
skett genom texter, dramer och filmer. 
I kursen analyseras i ett kultur- och samhällsvetenskapligt perspektiv olika 
historiska och samtida tekniska projekt, innovationer, tillämpningar och 
tjänster i hem, arbete och fritid - som alla innebär en förändring av dessa 
dimensioner. Fokus i analysen ligger på en kritisk analys av de anspråk på 
förändring som utvecklingsprojekten vägleds av. Mediernas förändring av 
dessa dimensioner relateras till sociohistoriska förändringsscenarier. 
 

In the course a culture theoretical and 
social science perspective will be 
developed in order to analyse the 
technological projects of today and 
yesterday – projects, innovations, 
applications and services that claim to 
change time, space and reality. Focus in 
the analysis is on the critical analysis of 
the claims to change that these projects 
are guided by. The changes brought 
about partly by the media, and also by 
other means, will be related to 
theoretical scenarios of social and 
historical change. 

Mål 
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna 

• identifiera olika kultur- och samhällsvetenskapliga teorier om tid och 
rum  

• använda grundläggande teorier för att analysera föreställningar om 
tid och rum 

• ange medie- och kommunikationsteknikens betydelse för tid- och 
rumsuppfattningar med exempel tagna från olika historiska epoker 
och kulturella situationer  

• analysera teorier om tid, rum och verklighet så som dessa lanseras i 
samband med konstruktion och marknadsföring av medie- och 
kommunikationsteknik. Aim 

The goal of the course is to give the 
students  

• knowledge of sociological 
and historical theories of 
changing views of time, 
space and reality 

Kursinnehåll 
Tid, rum och verklighet som grundläggande antropologiska och sociologiska 
kategorier. 

• deeper understanding of the 
significance of media 
technology for these change 
processes  

Förändringen av tid, rum och verklighet. 
Medieteknikers roll i förändringsprocesser i relation till andra teknologier. 
Tvärkulturella perspektiv på tid, rum och verklighet. 
Modernitetens och senmodernitetens syn på tid, rum och verklighet. in order to give the students 

• a sociological and cultural 
perspective on the interaction 
between time, space and 
reality and separate media 

Kronotopen.  
Nyheter och aktualitet som kapitalvara i mediernas innehåll. 
Virtual reality. 
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Anspråk på förändringar i tid, rum, verklighetskonglomerat. • critical tools and concepts to 
analyse the claims of change 
of time, space and reality 
which are made in 
connection with designing 
and advertising media 
technologies. 

 

Förkunskaper 
2D1347/DH1347 eller 2D1601/DH1601 eller motsvarande. 

Påbyggnad 
Tala med kursledaren. Syllabus 

Time, space and reality as fundamental 
anthropological and sociological 
categories. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp), laborationer (LAB1; 1,5 hp) och 
examination (TEN1; 4,5 hp). Transformation of time, space, and 

reality. 
The role of media technologies in 
changing processes in relation to their 
technologies. 

Kurslitteratur 
Kern: The Culture of Time and Space 1880-1918 (delar) 
Giddens: Modernity and Self-Identity (delar) Cultural perspectives on time, space, 

and reality. Bakhtin: texter om polyfoni och kronotopen 
The view of time, space, and reality in 
modernity and late modernity. 

Meyrowitz: No Sense of Place 
Ekecrantz & Olsson: Det redigerade samhället The chronotope. 
Samt artiklar Virtual reality. 
 Claims on changes in time, space, reality 

conglomeration. 
Övrigt 

Prerequisites Ordinarie examinator är Per-Anders Forstorp. 2D1347/DH1347 or 2D1601/DH1601 or 
equivalent. 

Follow up 
Speak to the course co-ordinator. 

Required Reading 
Kern: The Culture of Time and Space 
1880-1918 (parts of it) 
Giddens: Modernity and Self-Identity 
(parts of it) 
Bakhtin: texter om polyfoni och 
kronotopen 
Meyrowitz: No Sense of Place 
Ekecrantz & Olsson: Det redigerade 
samhället 
And articles. 

Other 
Usual examiner is Per-Anders Forstorp. 
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DH2605  Vetenskap, teknik och lärande, del II  Science, Technology and 
Learning, part II 

 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 Minna Räsänen, mira@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 9538 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA4 Föreläsningar    4 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2605 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1605.<BR>Projektkurs, kan förläggas relativt fritt under läsåret. 

Replaces 2D1605. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course includes experimental and 
pedagogic work with theoretical 
perspective in natural sciences, 
mathematics and/or technology in 
formal learning environments (such a 
science centres and museums, but also 
in elementary and secondary school). 
The course belongs to the programme 
Master of Civil Engineering and 
Learning. 

Kursen omfattar experimentellt och pedagogiskt arbete med teoretiska 
perspektiv inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik i institutionella 
läromiljöer (såsom ”Science Centra” och museer, men också i grund- och 
gymnasieskolan). Kursen ingår i programmet Civilingenjör & Lärare 200 
poäng. 
 

Mål 
Kursen mål är att de studerande 

Aim  The course objectives are to give the 
students • arbetar praktiskt med pedagogisk gestaltning i olika former (såsom 

det experimentella arbetssättet, samt analysera deras för- och 
nackdelar) 

 
• experience of pedagogic 

expression in different forms 
(such as experimental 
method, as well as analysis 
of its advantages and 
disadvantages); 

• läser texter för att få fördjupade ämneskunskaper vilket ger dem en 
genomförande- och ledningskompetens i undervisningssammanhang 
i och utanför skolan 

• visar inspiration till lärar- och skolarbetet genom den mångfald som 
återfinns i institutionella läromiljöer utanför skolan och upptäcka 
möjligheter till samverkan mellan dessa miljöer och 
gymnasiet/grundskolan  

• better knowledge of their 
subjects which will give the 
student competence to 
perform and lead instruction 
functions in and outside 
school; 

 
för att studenten ska kunna • inspiration to teaching and 

school work through the 
plurality found in formal 
teaching environments 
outside school and discover 
possibilities to cooperation 
between these environments 
and elementary and 
secondary school; 

 
• praktiskt tillämpa pedagogiska metoder och arbetsredskap (som 

experiment, gruppundervisning, distansundervisning, tutor, med 
flera) 

• praktiskt tillämpa en modell där experimentet som metod står i 
centrum för kommunikation och lärande 

• göra medvetna didaktiska val utifrån de nationella och lokala 
styrdokumentet för skolan 

 
in order that the student will 

• identifiera teknik och naturvetenskap som kunskapsfördjupning och 
skolämne i relation till andra kunskapsområden och till det 
omgivande samhället 

 
• apply pedagogic methods 

and tools (such as 
experiments, group teaching, 
distance learning, tutoring, 
etc.); 

• planera, genomföra och utvärdera pedagogisk naturvetenskaplig och 
teknisk informationsverksamhet till allmänhet. 

• apply a teaching model 
where experimentation as 
method is central to 
communication and learning; 

 
Vid kursstart diskuteras tillsammans med studenterna hur de angivna målen 
skall uppnås. 
 • make conscious pedagogical 

choices based on national 
and local policy documents 
for education; 

Kursinnehåll 
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Kursen omfattar pedagogiskt arbete som skall utföras i institutionella 
läromiljöer utanför den traditionella grund- och gymnasieskolan (såsom 
verksamhet på museum eller vetenskapscentrum, distansundervisning, 
arbetsplatsutbildning) eller inom gymnasiet/grundskolans senare år (såsom 
Supplementary Instructions). I kursen ingår även granskning, utförande och 
utvärdering av praktisk undervisning. 

• identify technology and 
natural science as topic of 
knowledge in relation to 
other fields of knowledge 
and to society; 

• plan, execute and evaluate 
pedagogical information to 
the public on natural science 
and technology.  

 Förkunskaper At the beginning of the course there will 
be a discussion with the students how to 
reach the objectives. 

Kunskap i matematik, fysik och kemi motsvarande gymnasiets kurser. Kursen 
ingår i programmet Civilingenjör & Lärare 200 poäng. 

Syllabus Påbyggnad 
The course includes pedagogic work 
performed in formal learning 
environments primarily outside 
traditional school (such a science centres 
and museums, but also in elementary 
and secondary school). The course also 
includes examining, executing and 
evaluating practical teaching. 

Det finns för närvarande ingen påbyggnad. 

Kursfordringar 
Kursen examineras med en enskild pedagogisk portfölj som innehåller 
dokumentation, loggboksanteckningar och en kort reflekterande uppsats 
(ANN1; 4,5 hp). 

Kurslitteratur 
Prerequisites Kurslitteratur bestäms vid kursstart i samråd med kursansvarig. The course belongs to the programme 
Master of Civil engineering and 
Learning. 

 

Övrigt 
Requirements Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. 
The course is assessed through a 
pedagogical portfolio containing 
documentation, reading log, and a short 
reflective essay (ANN1; 4,5 university 
credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Kerstin Severinson-
Eklundh. 
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DH2620  Människadatorinteraktion, inledande kurs  Human-Computer Interaction, 
Introductory Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Nils-Erik Gustafson, nisse@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 0730 634 629 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDAT(D4), MEDIA3, PDI(I3), TMDAM1 Övningar    10 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
D3 Lab    2 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
AUTO(D4), D3, DM(F4), E4, FILO(D4), 
IIS(D4) 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2620 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1620. 

Replaces 2D1620. 

Kortbeskrivning Abstract 
This introductory Human-Computer 
Interaction (HCI) course presents an 
overview of human prerequisites and 
consequences of using information 
technology as a tool for solving work 
related tasks. User interface design is a 
central part of making an adequate 
cooperation between humans and 
technology, but there are few ready to 
use solutions. The course will present 
methods that help the designer to elicit 
user requirements and structure the 
design process as to make the users in 
focus. Above all the course will 
emphasize the importance of paying 
attention to user needs and cognitive 
functioning in order to design usable 
systems.  

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av 
att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. 
Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för 
ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om 
gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-
datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen 
kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken 
användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket 
sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att 
beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna 
skapa användbara lösningar.  
 

Mål 
Genom att gå kursen MDI inledande förväntas du kunna: 
 Aim 

After you have taken the introductory 
HCI course you are supposed to be able 
to:  

• identifiera grundläggande begrepp inom ämnet människa-
datorinteraktion  

• identifiera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion  • identify basic concepts 
within HCI • i ett givet material på en given situation applicera teorier och metoder 

inom människa-datorinteraktion  • in a given data material 
identify theories and methods 
within HCI • relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till 

andra principer för systemutveckling  • in a given situation apply 
theories and methods within 
HCI 

• i en given situation identifiera och analysera möjligheter till 
applicering av teorier och metoder inom människa-datorinteraktion  

• relate theories and methods 
within HCI to other 
principles of systems 
development 

• göra reflektioner motiverade av relevanta teorier och metoder inom 
människa-datorinteraktion  

• relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till 
ekonomiska faktorer  • in a given situation identify 

and analyze possibilities of 
applying theories and 
methods 

• relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till 
organisatoriska faktorer baserat på teoretisk reflektion  

• make motivated reflections 
of relevant theories and 
methods 

• kunna marknadsföra ämnet människa-datorinteraktion på ett 
diplomatiskt sätt  

 • relate theories and methods 
within HCI to economical 
factors 

för att du självständigt ska 
 

• relate theories and methods 
within HCI to organizational • kunna arbeta med användarcentrerade metoder  

• kunna analysera framtida användares behov och tänkande  
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factors • kunna identifiera begrepp i texter som inte direkt anger begreppen  
• make theoretically grounded 

reflections of HCI in order to 
market HCI in a diplomatic 
way  

• ha en klar förståelse för när användbarhetsbegreppet och tillhörande 
metoder är tillämpbara. 

 
in order to: 

Kursinnehåll • work independently with 
user cantered design  Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga kognitiva förutsättningar och 

konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur 
användbarhetsdesign kan stödja användaren för att utföra sina uppgifter 
smidigt. Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga 
teorier samt hur de relaterar till design och användning av interaktiva 
datorsystem. Fokus kommer dock vara olika former av etablerad praktik inom 
människa-datorinteraktion.  

• be able to analyse future 
users needs and thinking 

• be able to identify concepts 
in texts that are not explicitly 
using the concepts. 

Syllabus 
Theoretical and practical aspects of the 
human cognitive capabilities and 
implications for the use of interactive 
computer systems. How usability design 
can support the user. Overview of 
theories of behavioural science and how 
they relate to design and use of 
interactive computer systems. Overview 
of other disciplines of cognitive science 
such as artificial intelligence, computer 
linguistics, anthropology, and 
communication science. 

Studenterna lär sig att analysera användarbehov, användargränssnitt och 
arbetar i ett mindre designprojekt.  
Undervisningen förutsätter att studenterna arbetar självständigt och aktivt 
parallellt med schemalagd undervisning. 
 

Förkunskaper 
En kurs i datalogi (t.ex. 2D1320/DD1320, 2D1345, 2D1343, 
2D1344/DD1344). Den som därutöver läst 2D1640/DH2640 Grafik och 
interaktionsprogrammering kommer att ha nytta av det. The students perform a small 

investigation relating to human-
computer interaction. Påbyggnad 

2D1622/DH2622 Människa-datorinteration, fortsättningskurs, 
2I1130/IC1004 Kognitionspsykologi. 

The students learn to analyse user 
requirements, user interfaces and work 
situations and will be asked to suggest 
modifications of software. Kursfordringar 
The students are obliged to work 
independently and actively in parallel to 
the course schedule. 

Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 

Kurslitteratur Prerequisites 
Meddelas vid kursstart. A course in computer science (e.g. 

2D1320/DD1320, 2D1345, 2D1343, 
2D1344/DD1344). Those who have 
taken 2D1640/DH2640 Graphics and 
interaction programming will benefit. 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson-Eklundh. 

Requirements 
Examination (INL1; 3 university 
credits). 
Lab work (LAB1; 3 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Kerstin Severinson-
Eklundh. 
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DH2621  Människadatorinteraktion, fortsättningskurs  Human-Computer Interaction, 
Advanced Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Ann Lantz, alz@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6817 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    10 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Övningar    3 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2621 Lab    3 h          Kurssida/Course Page 

 
Kursen kommer inte att ges läsåret 07/08 

The course is not given 07/08 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course on human-computer 
interaction that deepening theoretical 
and practical knowledge in human-
computer interaction with a focus on 
methods, design principles and user 
centered design for specific needs. 
Within the course the student can 
separately deepen within a specific use 
area or theory within HCI. 

En fortsättningskurs som fördjupar teoretiska och praktiska kunskaper inom 
människa-datorinteraktion med fokus på metoder, designprinciper och 
användbarhetsdesign. Enskilt kan studenten inom ramen för kursen ytterligare 
fördjupa sig inom ett särskilt användningsområde eller en särskild teori inom 
MDI. 
 

Mål 
I kursen ska studenten visa att hon kan: Aim 

In the course the student shall show that 
she can:  • analysera praktik (behov och möjligheter), applicera metoder och ta 

fram lösningsförslag på given situation samt motivera och kritisera 
designbeslut 

• analyse practice (needs and 
possibilities), apply methods 
and deliver suggestions to 
solutions on a given 
situation, motivate and 
criticise design decisions 

• integrera jämföra och relatera, teori och praktik 
• fatta beslut baserat på relevanta motiveringar 
• agera självdrivet (“kapten”), teoretisera, generalisera samt går bortom 

etablerade principer och teorier. • integrate, compare and relate 
theory and practice  

• make decisions base on 
relevant motivation Kursinnehåll 

• act independent (“captain”), 
theorize, generalize, go 
beyond established principles 
and theories. 

Undervisningen bygger på ett omfattande projekt där studenterna tillämpar 
teorier och metoder för användarcentrerad design. Denna uppgift förutsätter 
att studenterna huvudsakligen arbetar självständigt och i grupp parallellt med 
schemalagd undervisning. Tre individuella uppgifter ska också utföras under 
kursen. 

Syllabus 
The framework of the course is a 
comprehensive project task where 
students apply theories and methods for 
user centered design. This task 
presupposes that the students must work 
individually and in groups in parallel to 
the course schedule. Three individual 
tasks will also be performed during the 
course. 

 

Förkunskaper 
En av kurserna 2D1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 
och 2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs. 

Påbyggnad 
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, 
2D1655 Kooperativ IT-design, 2D1416 Datorstöd för samarbete, 
2D1418 Språkteknologi, 2I1130 Kognitionspsykologi. 

Prerequisites 
One of the courses 
2D1620/DH2620 Human-computer 
Interaction, first course and 
2D1406 Fundamentals of Human-
computer Interaction. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp). 
Projekt (PRO1; 3 hp). 

Follow up 
Kurslitteratur 2D1408 Evaluation Methods in Human 

Computer Interaction, 
2D1655 Cooperative IT-design, 
2D1416 Computer Support for 
Cooperative Work, 2D1418 Language 
Engineering, 2I1130 Cognitive 
Psychology. 

Interaction Design. Preece, Sharp, Rogers. 2002. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Ann Lantz. 
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Requirements 
Home work (INL1; 3 cr.). 
Project (PRO1; 3 cr.). 

Required Reading 
Interaction Design. Preece, Sharp, 
Rogers. 2002 

Other 
Usual examiner is Ann Lantz. 
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DH2622  Människadatorinteraktion, fortsättningskurs 
med prototypning 

Human-Computer Interaction, 
Advanced Course with 
Prototyping 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Ann Lantz, alz@nada.kth.se  9 ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Tel. 08-790 6817 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDAT(D4), MDI(MEDIA3), PDI(I3), 
TMDAM1 

Övningar    5 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Lab    8 h          

CLMDA4  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 
for 

D4, DM(F4), E4, FILO(D4) Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2622 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1622. 

Replaces 2D1622. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course on human-computer 
interaction that deepening theoretical 
and practical knowledge in human-
computer interaction with a focus on 
methods, prototyping, design principles 
and user centered design for specific 
needs. Within the course the student can 
separately deepen within a specific use 
area or theory within HCI. 

En fortsättningskurs som fördjupar teoretiska och praktiska kunskaper inom 
människa-datorinteraktion med fokus på metoder, prototypning, 
designprinciper och användbarhetsdesign. Enskilt kan studenten inom ramen 
för kursen ytterligare fördjupa sig inom ett särskilt användningsområde eller 
en särskild teori inom människa-datorinteraktion. 
 

Mål 
I kursen ska studenten visa att hon kan: Aim 

In the course the student shall show that 
she can: • analysera praktik (behov och möjligheter)  

• välja bland olika metoder för användarcentrerad design • analyze practice (needs and 
possibilities), • arbeta med och utveckla prototyper som passar olika faser i 

designprocessen • chose among methods for 
user centered design • välja bland olika tekniker för att skapa prototyper med olika precision 

(lo-fi eller hi-fi) och förstå deras respektive för- och nackdelar 
• work with and develop 

prototypes that suits for 
different phases in the design 
process 

• reflektera över prototyper med hjälp av relevanta begrepp 
• ta fram lösningsförslag på given situation  

• chose among different 
techniques for creating 
prototypes with different 
precision (lo-fi or hi-fi) and 
understand their pros and 
cons 

• motivera och kritisera designbeslut 
• integrera, jämföra och relatera; teori och praktik 
• fatta beslut baserat på relevanta motiveringar 
• agera självdrivet (“kapten”), teoretisera, generalisera samt gå bortom 

etablerade principer och teorier. • reflect on prototypes 
grounded in relevant 
concepts 

 

Kursinnehåll • create solutions based on a 
given situation Undervisningen bygger på ett omfattande projekt där studenterna tillämpar 

teorier och metoder för användarcentrerad design. Denna uppgift förutsätter 
att studenterna huvudsakligen arbetar självständigt och i grupp parallellt med 
schemalagd undervisning. Tre individuella uppgifter ska också utföras under 
kursen. 

• motivate and criticize design 
decisions 

• integrate, compare and relate 
theory and practice 

• make decisions based on 
relevant motivation  

• act independent (“captain”), 
theorize, generalize, go 
beyond established principles 
and theories. 

Förkunskaper 
En av kurserna 2D1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 
och 2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs. 

Syllabus 
Påbyggnad The framework of the course is a 

comprehensive project task where 
students apply theories and methods for 

2D1408/DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, 
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2D1655/DH2655 Kooperativ IT-design, 2D1416/DH2416 Datorstöd för 
samarbete, 2D1418/DH2418 Språkteknologi, 
2I1130/IC1004 Kognitionspsykologi. 

user centered design. This task 
presupposes that the students must work 
individually and in groups in parallel to 
the course schedule. Three individual 
tasks will also be performed during the 
course. Kursfordringar 

Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 
Projektuppgift (PRO1; 3 hp). 

Prerequisites 
One of the courses 
2D1620/DH2620 Human-computer 
Interaction, first course and 2D1406 
Fundamentals of Human-computer 
Interaction. 

Kurslitteratur 
Preece, Sharp, Rogers. 2002. Interaction Design. 
Löwgren, J. & Stolterman, E. 1998. Design av informationsteknik - materialet 
utan egenskaper. Lund: Studentlitteratur. Follow up 

2D1408/DH2408 Evaluation Methods in 
Human Computer Interaction, 
2D1655/DH2655 Cooperative IT-
design, 2D1416/DH2416 Computer 
Support for Cooperative Work, 
2D1418/DH2418 Language 
Engineering, 2I1130/IC1004 Cognitive 
Psychology. 

 
Artiklar i kursbunt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Ann Lantz. 

Requirements 
Home work (INL1; 3 university credits).
Lab work (LAB1; 3 university credits). 
Project (PRO1; 3 university credits). 

Required Reading 
Interaction Design. Preece, Sharp, 
Rogers. 2002 
Löwgren, J. & Stolterman, E. 1998. 
Design av informationsteknik - 
materialet utan egenskaper. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Articles can be added. 

Other 
Usual examiner is Ann Lantz 
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DH2624  Människadatorinteraktion med didaktisk 
inriktning 

Human-Computer Interaction - a 
Didactive Perspective 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Sinna Lindqvist, sinna@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6698 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    4 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA3 Övningar    10 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMFY4, CLMKE4  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2624 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1624. 

Replaces 2D1624. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course presents an outline of 
human-computer interaction, in both 
theoretical and practical terms. The 
course gives an overview of human 
psychological capabilities and 
consequences of using information 
technology as a tool. The course will 
also give on one hand a brief in how to 
teach human-computer interaction as a 
design imperative and how on the other 
hand to use computers as an educative 
facility. 

En översiktskurs i människa-datorinteraktion där olika vetenskaper som 
behandlar mänskligt tänkande (kognitionsvetenskap) presenteras. Kursen 
fokuserar på kognitionspsykologi, beteendevetenskaplig metod, samt 
relationen mellan människans tänkande och interaktiva datorsystem. Kursen 
har även ett moment av didaktik för undervisning inom människa-
datorinteraktion. Kursen är särskilt anpassad för studenter inom civilingenjörs-
lärarprogrammet, men även andra studenter kan erbjudas plats. 
 

Mål 
Genom att gå kursen MDI didaktisk inriktning bör du kunna: Aim 
 The aim of the course are to 

 • Identifiera grundläggande begrepp inom ämnet människa-
datorinteraktion  • bring knowledge and 

prerequisites of human-
computer interaction • I ett givet material identifiera teorier och metoder inom människa- 

datorinteraktion  • present an overview of 
existing theories and 
methods of how to develop 
user centred systems 

• På en given situation applicera teorier och metoder inom människa- 
datorinteraktion  

• Relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till 
andra principer för systemutveckling  

• to give guidance of what to 
be aware of when designing 
user interfaces which should 
please the user activities 

• I en given situation identifiera och analysera möjligheter till 
applicering av teorier och metoder inom människa-datorinteraktion   

• Göra reflektioner motiverade av relevanta teorier och metoder inom 
människa-datorinteraktion  

so that the students will 
 

• be aware of the importance 
taking human aspects into 
account early in any system 
development process 

• Relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till 
ekonomiska faktorer  

• Relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till 
organisatoriska faktorer  • understand what 

competences people who 
work within human-
computer interaction can 
contribute with 

• Baserat på teoretisk reflektion kunna marknadsföra ämnet människa- 
datorinteraktion på ett diplomatiskt sätt  

• Baserat på den kunskap du fått om MDI, genom förståelse för 
didaktiska moment och genomarbetade kunskapsmål, ska du kunna 
planera en lektion inom MDI  

• be able to teach human-
centred design principles and 
to foresee the use of 
education technology. • Förhålla dig kritiskt och reflexivt, både i skrift och muntligen, till ditt 

eget lärande i allmänhet och inom MDI i synnerhet. Syllabus 
 Theoretical and practical presentation of 

aspects and factors which effects the use 
of information technology, and how 
design can aid the user to perform 

Kursinnehåll 
Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga kognitiva förutsättningar och 
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konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur 
användbarhetsdesign kan stödja användaren i att utföra sina uppgifter smidigt. 
Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga teorier samt 
hur de relaterar till design och användning av interaktiva datorsystem. 
Översiktligt presenteras övriga kognitionsvetenskapliga discipliner såsom 
artificiell intelligens, datalingvistik, antropologi samt 
kommunikationsvetenskap. 

hers/his tasks fluently. The course will 
give an overview of theories of how 
people think, experience and act in the 
world where information technology is 
present. Methods for capturing and 
acknowledging usability goals will be 
presented. 
 
Students will learn how to analyse user 
interfaces, user needs and work 
situation, as well as giving examples of 
how to modify a user interface. 

Inom ramen för kursen kommer studenterna att genomföra och motivera en 
relativt liten beteendevetenskaplig undersökning som relaterar till ett 
människa-datorinteraktionsproblem.  Studenterna lär sig att analysera användarbehov, användargränssnitt och 
arbetssituationer, samt kommer att uppmanas att ge förslag på modifiering av 
programvara. Detta moment ingår även som en del i att skapa förutsättningar 
för att andra ska lära sig vikten av människa-datorinteraktion. 

The student will work independently 
and take active part parallel to scheduled 
education. 

Prerequisites 
Undervisningen förutsätter att studenterna arbetar självständigt och aktivt 
parallellt med schemalagd undervisning. 

A course in computer science (for 
example 2D1310/DD1310, 2D1345, 
2D1343, 2D1344/DD1344), and a 
course in pedagogy or equivalent.  

Förkunskaper Follow up 
En kurs i datalogi (t.ex. 2D1310/DD1310, 2D1345, 2D1343, 
2D1344/DD1344), samt någon pedagogikkurs eller motsvarande. 

2D1622/DH2622 Human-Computer 
Interaction, Advanced Course, 
2I1130/IC1004 Cognitive Psychology. 

Påbyggnad Requirements 
2D1622/DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs, 
2I1130/IC1004 Kognitionspsykologi. 

Examination (TEN1; 3 university 
credits)  
Exercises (LAB1; 4,5 university 
credits). Kursfordringar 

Tentamen (TEN1; 3 hp).  
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp). 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Kurslitteratur Other 
Usual examiner is Kerstin Severinson 
Eklundh. 

Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Kerstin Severinson Eklundh. 
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DH2625  ITdesign för funktionshindrade  IT-design for the Disabled 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Fredrik Winberg, fredrikw@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 9105 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMDAM1 Lab    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MDI(MEDIA4) Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
MDAT(D3) Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2625 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1625.<BR>Ges om det blir minst 15 deltagare. 

Replaces 2D1625.<BR>Given if there are at least 15 participants. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course on the design of IT-support 
specifically focused on accessibility for 
people with disabilities. The course 
gives an overview of different kind of 
disabilities and design principles for 
making accessible IT-support. 

Kursen behandlar design av IT-stöd där fokus ligger på tillgänglighet för 
människor med olika typer av funktionshinder. Kursen ger en översikt över 
olika typer av funktionshinder och principer för utformning av IT-stöd som är 
tillgängliga för funktionshindrade. 
 

Aim Mål The goal of the course is to give the 
students Målet är att du efter fullföljd kurs ska kunna: 

• knowledge about different 
kinds of disabilities and the 
impact this has on the use of 
IT 

• beskriva olika typer av funktionshinder och vilka konsekvenser dessa 
får vid IT-användning 

• beskriva vilka sociala konsekvenser olika typer av funktionshinder 
ger • insight into the social 

consequences of various 
disabilities 

• kritiskt granska och reflektera över tillgängligheten hos olika 
tekniska system och identifiera potentiella tillgänglighetsproblem. • an overview of different 

assistive devices   
so that the students will be able to Kursinnehåll • understand and design IT-

support that is accessible to 
people with disabilities. 

Kognitiva och fysiska funktionshinder, de speciella behov dessa ställer på 
tekniken och arbetsmetoder, befintliga hjälpmedel som används idag och de 
krav dessa ställer, praktisk erfarenhet av att utforma produkter för personer 
med olika typer av funktionshinder, aktuell forskning, metoder för 
systemutveckling, sociala konsekvenser av funktionshinder. 

Syllabus 
Cognitive and physical disabilities, the 
specific challenges these places on the 
tools and working methods, assistive 
devices in use today, practical 
experience of the development of 
accessible products, social consequences 
of disabilities. 

 

Förkunskaper 
Inga. 

Påbyggnad Prerequisites 
Diskuteras med kursledaren. No special. 

Follow up Kursfordringar 
To be discussed with the co-ordinator. En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp). 

Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 
Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav. 

Requirements 
Written exam (TEN1; 3 university 
credits). 
Exercises (LAB1; 3 university credits). 
There are elements in the course where 
attendance is mandatory. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Required Reading 
Övrigt To be announced at course start. 
Ordinarie examinator är Yngve Sundblad. Other 

Usual examiner is Yngve Sundblad. 
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DH2630  Beteendevetenskaplig metod  Methods in Behavioural Science 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Eva-Lotta Sallnäs, evalotta@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6626 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMDAM1 Övningar    6 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MDI(MEDIA4)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
MDAT(D4) Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2630 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1630.<BR>Obligatorisk för icke-beteendevetare som läser TMDIM. 

Replaces 2D1630. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course presents different 
perspectives in behavioural science with 
focus on method. Practical exercises in 
techniques for collecting data are given. 

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på 
metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. 
 

Mål Aim 
The goal of the course is that students 
that has completed the course should be 
able to: 

Kursens mål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna: 
 

• resonera kring hur studier genomförs på ett vetenskapligt sätt, • reason about how a study 
should be performed in order 
to be scientifically sound 

• redogöra för hur man utför olika beteendevetenskapliga metoder, 
• planera kvantitativa och kvalitativa studier, • be able to describe how to 

perform different behavioural 
methods 

• utföra datainsamling genom olika tekniker, 
• utföra kvantitativ och kvalitativ analys, 

• have practical experience of 
performing qualitative and 
quantitative investigations 

• diskutera möjligheter och begränsningar med olika 
datainsamlingstekniker . 

 • have practical experience of 
planning and collecting data 
via different techniques 

för att studenterna ska kunna 
 

• discuss possibilities and 
limitations of different 
techniques for collecting data 

• utforma och genomföra en vetenskaplig och etiskt korrekt studie, 
• välja relevant metod och datainsamlingsteknik för att lösa praktiska 

problem ute på fältet, in order for the students to 
• be able to design and 

perform a scientifically and 
ethically sound study 

• använda olika datainsamlingstekniker, 
• bedöma och granska vetenskapligheten i sitt eget och andras arbeten. 

 • be able to choose relevant 
method and techniques for 
collecting data in order to 
solve practical problems on 
the field 

Kursinnehåll 
Beteendevetenskaplig metod samt dess olika perspektiv applicerade inom 
ämnesområdet människa-datorinteraktion presenteras. Exempel på delar som 
tas upp under kursen är: • achieve practical experience 

of using different techniques 
for collecting data Induktiv-deduktivt förhållningssätt, metoder och tekniker för datainsamling 

och analys, olika synsätt på användare, relation mellan forskning, utveckling 
och designprocessen. Dessutom tillkommer praktiska övningar i 
datainsamlingsteknikerna observation, enkät samt intervju. 

• be able to judge how 
scientifically sound others 
and their own investigations 
are 

 
Syllabus 

Förkunskaper Methods in behavioural sciences and 
their different perspectives applied in 
the field of Human-Computer 
Interaction are presented. Examples of 
parts included in the course are: 

180 hp på datavetenskaplig högskoleingenjörsutbildning 
alternativt 2D1345/DD1345, Introduktion till datalogi eller 2D1320/DD1320 
Tillämpad datalogi eller motsvarande. 

Methods and techniques for collecting 
data, different perspectives on users, 
relation among research, design and 
development. Practical exercises in the 
techniques observation, questionnaire 

Påbyggnad 
Övriga kurser i mdi-fördjupning eller mdi-magister. 

Kursfordringar 
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Aktivt deltagande under seminarier, redovisning av övningsuppgifter, (ÖVN1 
3 hp), hemtentamen, TEN1 (3 hp) . 

and interview. 

Prerequisites 
180 university credits in Degree 
program in Computer Engineering or 
2D1345/DD1345, Introduction to 
Computer Science or 2D1320/DD1345, 
Applied Computer Science or 
equivalent. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Ann Lantz. 
Fristående kursstuderande hänvisas till Fort –och vidareutbildningskursen 
2D4152/DH252V med samma namn. 

Follow up 
Higher courses in the HCI specialization 
or in the HCI-master program. 

Requirements 
To actively participate during seminars, 
give account for exercises, home 
examination. 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Ann Lantz. 
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DH2632  Människadatorinteraktion, högre seminarier  Human Computer Interaction, 
Research Seminars 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Ann Lantz, alz@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
 Tel. 08-790 6817 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    1 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMDAM1 Seminarier    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Swedish and English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2632 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The student take part in the research 
seminars at the HCI-group, read 
literature, use a reflection diary and 
write a report and discuss connections to 
own education, and with own masters 
thesis in mind. 

Studenten följer avdelningens forskningsseminarier, läser litteratur inför 
seminariet, för en reflektionsdagbok samt skriver en rapport kopplat till den 
egna utbildningen, gärna framåtblickande mot det egna examensarbetet. 
 

Mål Aim I kursen ska studenten visa att hon kan: During the course the student shall show 
that she can: • läsa in och kritiskt granska publicerat forskningsmaterial, 

• read and critically review 
research reports, 

• relatera pågående forskning till den egna utbildningen, 
• reflektera kring pågående forskning och vidareutveckla tankar kring 

ett eget examensarbete. 
• relate ongoing research to 

own education, 
 • reflect upon ongoing 

research and further develop 
thoughts around own masters 
thesis work.  

Kursinnehåll 
Undervisningen bygger på deltagande vid ett antal högre seminarier som 
erbjuds av MDI-gruppen på KTH. Inför varje seminarium läser studenten 
distribuerat material i form av forskningsartiklar och eller bokkapitel.  

Syllabus 
During the course the student take part 
in a number of research seminars held in 
the HCI-group at KTH. Before each 
seminar the student read articles and 
book chapters that have been distributed. 
After each seminar the student write 1-2 
pages in a reflection diary. A final report 
building on the notes from the reflection 
diary and describing a connection to 
own previous studies as well as the 
coming master thesis work is included. 

Efter varje seminarium skriver studenten 1-2 sidor i sin reflektionsdagbok. 
Som avslutning på kursen lämnar studenten in en rapport som bygger på 
reflektionsdagbokens texter, visar på en tydlig koppling till de egna studierna 
samt framåtblickande mot examensarbetet. 
 

Förkunskaper 
2D1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs. 

Påbyggnad Prerequisites 
Diskuteras med kursledaren. Admitted to DH1620 Human-Computer 

Interaction, basic course. 
Kursfordringar 

Follow up Obligatorisk närvaro vid introduktion samt minst 4 seminarier.  
Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp). To be discussed with the course leader. 

Requirements 
Kurslitteratur Mandatory participation at introduction 

and 4 seminars.  
Final report (INL1; 3 hp). 

Material som delas ut inför varje seminarium. 
 

Required Reading Övrigt Readings delivered in advanced to the 
seminars. Ordinarie examinator är Ann Lantz. 
Other 
Usual examiner is Ann Lantz. 
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DH2640  Grafik och interaktionsprogrammering  Graphics and Interaction 
Programming 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08 – 790 7147 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDAT(D3), MDI(MEDIA3), PDI(I3) Övningar    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
D4 Lab    42 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2640 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1640. 

Replaces 2D1640. 

Kortbeskrivning Abstract 
Second course in computer science 
focusing on computer graphics and 
interaction. 

En kurs där man lär sig grunderna i datorgrafik samt hur man 
skapar/programmerar interaktion i olika media. 
 

Aim 
Mål The goals of the course are to give the 

students Laborationsdelen av kursen examineras separat och är inte betygsgrundande. 
• knowledge of computer 

graphics and interaction 
techniques, 

Efter genomförd labbkurs skall studenten kunna 
 

• använda de grundläggande funktionerna i ett modernt 
bildbehandlingsprogram för att restaurera, förtydliga, eller retuschera 
bilder 

• an understanding that the 
qualifications and limitations 
of the humans should 
influence the design of 
interactive systems, • använda de grundläggande funktionerna i ett modernt 3D-

modelleringsverktyg för att skapa enklare objekt som t.ex. möbler 
eller byggnader 

• give experience of 
programming tools for the 
design of graphical and 
interactive applications, • skapa en enkel animation med hjälp av ett modernt 

animationsverktyg so that they will 
• have a good notion of the 

possibilities and limitations 
concerning the design and 
use of computer graphics and 
modern interaction 
techniques for different 
media. 

• skapa enkla fönstergränssnitt med hjälp av Java/Swing 
• rita och animera en enkel 3D-modell med hjälp av OpenGL 
• implementera en enkel realtidsreflektionsmodell genom 

programmera ett grafikkort 
• arbeta tillsammans med andra studenter för att skapa (designa och 

implementera) ett enklare datorspel i 3D eller 2D 
Syllabus  
Computer Graphics: History, signal 
processing, transformations, image För att uppnå betyget 3 skall studenten skriftligt (i form av hemtentamen) 

kunna redovisa en förståelse för de koncept och fenomen som tas upp i 
kursen. Exempel på detta är att studenten kan 

processing, modelling, animation, 
visualization, image synthesis, real-time 
graphics in computer games. 
Applications and tools: OpenGL, 
Photoshop and Maya. 

 
• återge viktiga händelser i datorgrafikens historia och förklara varför 

de var viktiga  
Interaction: Principles of human-
computer interaction, prototyping tools 
and integrated development 
environments for designing interaction 
with text, graphics, images, sound, video 
and animation. Applications and tools: 
Java/Swing and Director. 

• förklara hur aliasingproblem uppstår i datorgrafik 
• redogöra för och tillämpa grundprinciperna för 2D-och 3D-

transformationer 
• redogöra för grundprinciperna för rastrering 
• skriva ett program som skapar olika matematikbaserade 

ytrepresentationer Laboratory exercises and a project. 
• genomföra bildbehandling av fotografier 

Prerequisites 
• bygga enkla 3D-modeller 2D1320/DD1320 Applied Computer 

Science or 2D1345 Introduction to 
Computer Science 

• skapa en enkel animation i 2D eller 3D 
• beskriva och motivera grundprinciperna för fönsterbaserade 

användargränssnitt Requirements 
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Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 4,5 
university credits) 
Hand in assignments (INL1; 1,5 
university credits). 

• skriva ett java-program som implementerar ett fönsterbaserat 
användargränssnitt 

• beskriva och förklara grundprinciperna för vetenskaplig visualisering 
• beskriva och förklara grundprinciperna för bildsyntes 
• förklara hur ett modernt grafikkort är uppbyggt 
• beskriva hur de principer och koncept man mött under kursen kan 

tillämpas i datorspelssammanhang 
Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: Angel: Interactive 
Computer Graphics, Addison-Wesley, 
and material produced at the department. 

• beskriva hur de principer ock koncept man mött under kursen 
används inom t.ex. film eller konst 

 Other 
För att uppnå betyget 4 skall studenten skriftligt (i form av hemtentamen) 
kunna tillämpa och analysera de grundprinciper och begrepp som tas upp i 
kursen. Exempel på detta är att studenten kan 

Only one of the two courses 2D1323 
Computer Graphics and Interaction and 
2D1640/DH2640 Graphics and 
Interaction Programming may be taken.
Usual examiner is Yngve Sundblad.  

• återge viktiga händelser i datorgrafikens historia och visa hur de 
påverkat varandra 

• beskriva hur aliasingproblemet bäst kan undvikas i olika situationer 
• förklara konsekvenserna av att kombinera transformationer och 

redogöra för hur några av de problem som då uppstår kan undvikas 
• jämföra olika metoder för borttagning av skymda ytor och bedöma 

vilken som passar bäst i olika situationer 
• aktivt använda ett bildbehandlingsprogram för att kommunicera 

något specifikt till betraktaren, t.ex. förtydliga eller förtrycka inslag i 
bilden 

• aktivt använda ett 3D-modelleringsprogram för att kommunicera 
något specifikt till betraktaren, t.ex. skapa en design som är ger ett 
enhetligt intryck i form och färg 

• aktivt använda en animation för att kommunicera något specifikt till 
betraktaren, t.ex. förmedla ett budskap på ett effektivt sätt 

• skriva ett java-program som visar ett fönsterbaserat 
användargränssnitt, som också följer grundprinciperna för människa-
datorinteraktion 

• förklara vilken visualiseringsprincip som kan användas för att bäst 
tydliggöra ett specifikt fenomen hos en given datamängd 

• förklara vilken bildsyntesalgoritm som bör tillämpas för att uppnå en 
specifik visuell effekt 

• jämföra egenskaper hos olika grafikkort och bedöma vilket som 
passar bäst för en given tillämpning 

• beskriva och redogöra för grundkomponenterna i en spelgrafikmotor 
• förklara varför en given princip används på det sätt den används 

inom t.ex. film eller konst 
 
För att uppnå betyget 5 skall studenten skriftligt (i form av hemtentamen) 
kunna visa att han eller hon behärskar materialet så pass att han eller hon kan 
kombinera de grundprinciper och begrepp som ingår i kursen för att skapa nya 
resultat. Exempel på detta är att studenten kan 
 

• utgående från datorgrafikens historia motivera en extrapolation mot 
framtiden, d.v.s. göra motiverade förutsägelser om datorgrafikens 
framtid 

• beskriva hur olika principer för att undvika aliasing kan kombineras 
• beskriva ett generellt system för hantering av transformationer av 

hierarkiska modeller 
• kombinera metoder för borttagning av skymda ytor för att 

effektivisera utritningen av en stor datamängd 
• välja de verktyg i ett bildbehandlingsprogram som mest effektivt kan 

kombineras för att uppnå en önskad effekt 
• välja verktyg och metoder i ett 3D-modelleringsprogram för att 

uppnå ett effektivt eget arbetsflöde 
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• skapa en realistisk animation av en människa eller ett djur 
• skapa ett effektivt och användbart fönsterbaserat användargränssnitt 
• kombinera olika visualiseringsprinciper för att förtydliga ett specifikt 

fenomen i en given datamängd 
• beskriva en implementation av ett eget bildsyntesprogram 
• göra motiverade förutsägelser kring hur grafikkort kan komma att 

fungera under den närmaste tidsperioden 
• beskriva och redogöra för en effektiv spelgrafikmotor 
• välmotiverat förklara datorgrafikens funktion inom t.ex. film eller 

konst i allmänhet och beskriva dess betydelse, nu och i en potentiell 
framtid. 

 

Kursinnehåll 
Datorgrafik: Historik, signalbehandling, transformationer, bildbehandling, 
modellering, animation, visualisering, bildsyntes, realtidsgrafik i datorspel. 
Tillämpningar och programvaror: OpenGL, Photoshop och Maya. 
 
Interaktion: Principer för interaktion, prototypverktyg samt programmerings- 
och utvecklingsmiljöer för att bygga god interaktion med text, grafik, bilder, 
ljud, video, animering. Tillämpningar och programvaror: Java/Swing och 
Director. 
Övningar och projekt. 
 

Förkunskaper 
2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi eller 2D1345 Introduktion till datalogi 
eller motsvarande. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 3 hp) 
Laborationer (LAB1; 4,5 hp) 
Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart, Angel: Interactive Computer Graphics, Addison-
Wesley har använts föregående år. 
 

Övrigt 
Man kan inte tillgodoräkna sig denna kurs samtidigt med 2D1323/DH2323 
Datorgrafik med interaktion. 
Ordinarie examinator är Yngve Sundblad. 
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DH2650  Datorspelsdesign  Computer Game Design 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Björn Thuresson, thure@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 9538 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDAT(D4) Övningar    8 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4 Lab    3 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2650 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1650.<BR>Platsbegränsad. 

Replaces 2D1650.<BR>Limited number of participants. 

Kortbeskrivning Abstract 
Computer games are interesting from an 
HCI perspective in many ways. The 
games have to be understandable for the 
players immediately, with a minimum of 
instructions, and at the same time be 
challenging. Computer games are today 
pushing the technology for interaction 
and include knowledge from, among 
other subjects, HCI, Computer Science, 
AI, Computer Graphics, and 
Mathematics. 

Datorspel är intressanta ur MDI-perspektiv eftersom användarna omedelbart 
och så gott som utan instruktioner måste förstå hur man ska spela och spelet 
samtidigt ska vara utmanande. Datorspelen är idag drivande för 
vidareutveckling av interaktionstekniken och inkluderar kunnande från bland 
annat MDI, Datalogi, Datorgrafik, AI och Matematik. 
 

Mål 
Efter fullgjord kurs ska studenten (för betyg A) kunna 
 Aim 

• Förklara den historiska utvecklingen av datorspel. After completion of the course the 
student (with grade A) will be able to  • Analysera marknaden för datorspel. 

• Explain the historical 
development of computer 
games. 

• Förklara teorin bakom spelregler och spelupplevelser och analysera 
reglers påverkan på system. 

• Beskriva och tillämpa villkor och krav för spelgenrerna massiva 
spelvärldar, mobilspel och lärspel. 

• Analyse the market for 
computer games. 

• Explain the theory behind 
game rules and game 
experience and analyse how 
rules affect games. 

• Beskriva och tillämpa designmönster och grafikkvalitetsanalys i 
datorspel. 

• Förklara hur narrativ och ljud påverkar spelupplevelsen. 
 • Describe and apply 

conditions and demands for 
the game genres massive 
multiplayer worlds, mobile 
games and educational 
games. 

för att studenterna ska 
 

• kunna utveckla prototyper till datorspel tillräckligt avancerade för att 
kunna vända sig till en förläggare. 

• Describe and apply design 
patterns and graphic quality 
analysis on computer games. 

 

Kursinnehåll 
• Explain how narration and 

sound affects the gaming 
experience. 

Datorgrafik, geometrisk modellering för spel, realtidsgrafik och 
specialeffekter, OpenGL, narrativ, lärspel, barnspel, socialt spelande, 
spelregler, spelupplevelse. So the students will be able to  
 • Develop prototypes of 

computer games, sufficiently 
advanced for presenting to a 
publisher. 

Förkunskaper 
2D1413/DH2413 Avancerad grafik och interaktion samt dessutom 
2D1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs, eller 
2I1029/IC1000 Människa-datorinteraktion. 

Syllabus 
Computer game history, narrative, 
learning games, games for children, 
social gaming, game rules, game 
experience, mobile games, computer 
game market, and game audio. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar Prerequisites 
Laborationer: (LAB2; 1,5 hp), (LAB3; 1,5 hp), (LAB4; 3 hp). 2D1413/DH2413 Advanced Graphics 

and Interaction, 2D1620/DH2620 
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Human-Computer Interaction, 
Introductory Course or 2I1029/IC1000 
Human-Computer Interaction. 

Övrigt 
Kursen saknar tentor. Examinationen baseras på inlämningsuppgifter som 
delvis kamratgranskas. 
Ordinarie examinator är Lars Kjelldahl. 

Follow up 
To be discussed with the instructor. 

Requirements 
Laboratory work: (LAB2; 1,5 university 
credits), (LAB3; 1,5 university credits), 
(LAB4; 3 university credits). 

Other 
The examination in this course is based 
on written assignments, mostly in 
groups, that are peer-reviewed by the 
students during the course. 
Usual examiner is Lars Kjelldahl. 
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DH2651  Datorspelsdesign med avancerad grafik  Computer Game Design and 
Advanced Graphics 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Björn Thuresson, thure@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 9538 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    48 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
IAM(MEDIA4) Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MDAT(D4) Lab    18 h          Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2651 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1651.<BR>Platsbegränsad 

Replaces 2D1651.<BR>Limited number of participants. 

Kortbeskrivning Abstract 
Computer games are interesting from an 
HCI perspective in many ways. The 
games have to be understandable for the 
players immediately, with a minimum of 
instructions, and at the same time be 
challenging. Computer games are today 
pushing the technology for interaction 
and include knowledge from, among 
other subjects, HCI, Computer Science, 
AI, Computer Graphics, and 
Mathematics. 

Datorspel är intressanta ur MDI-perspektiv eftersom användarna omedelbart 
och så gott som utan instruktioner måste förstå hur man ska spela och spelet 
samtidigt ska vara utmanande. Datorspelen är idag drivande för 
vidareutveckling av interaktionstekniken och inkluderar kunnande från bland 
annat MDI, Datalogi, Datorgrafik, AI och Matematik. 
 

Mål 
Efter fullgjord kurs ska studenten (för betyg A) kunna 
 Aim 

• Förklara den historiska utvecklingen av datorspel. After completion of the course the 
student (with grade A) will be able to  • Analysera marknaden för datorspel. 

• Explain the historical 
development of computer 
games. 

• Förklara teorin bakom spelregler och spelupplevelser och analysera 
reglers påverkan på system. 

• Beskriva och tillämpa villkor och krav för spelgenrerna massiva 
spelvärldar, mobilspel och lärspel. 

• Analyse the market for 
computer games. 

• Explain the theory behind 
game rules and game 
experience and analyse how 
rules affect games. 

• Beskriva och tillämpa designmönster och grafikkvalitetsanalys i 
datorspel. 

• Förklara hur narrativ och ljud påverkar spelupplevelsen. 
• Describe and apply 

conditions and demands for 
the game genres massive 
multiplayer worlds, mobile 
games and educational 
games. 

• Förklara begrepp och använda metoder inom några områden såsom 
lokala och globala belysningsmodeller, textureringstekniker, 
perceptuella aspekter på datorgrafik och virtuella miljöer, 

• Använda en modellerare av typ Maya för att bygga 3D-objekt med 
egen medvetet gjord skissad förlaga, samt att bearbeta polygoner och 
texturer, • Describe and apply design 

patterns and graphic quality 
analysis on computer games. • Använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att ta in objekt från 

en modellerare och sedan förse scenen med specialeffekter av typ 
speglingar 

• Explain how narration and 
sound affects the gaming 
experience.  • Explain concepts and 
applying methods such as 
local and global luminance 
models, texture techniques, 
perceptual aspects of 
computer graphics and 
virtual environments. 

för att studenterna ska 
 

• kunna utveckla prototyper till datorspel tillräckligt avancerade för att 
kunna vända sig till en förläggare. 

 
• Use a model constructor as 

Maya to create 3D objects 
from a sketch and manipulate 
polygons and textures. 

Kursinnehåll 
Datorgrafik, geometrisk modellering för spel, realtidsgrafik och 
specialeffekter, OpenGL, narrativ, lärspel, barnspel, socialt spelande, spel 
regler, spelupplevelse. • Use a program library such 

as OpenGL to import objects 
from a model constructor and  
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expand the scene to include 
special effects such as 
mirroring. 

Förkunskaper 
Dels 2D1323/DH2323 Datorgrafik med interaktion eller 2D1640/DH2640 
Grafik- och interaktionsprogrammering, och dels 2D1620/DH2620 Människa-
datorinteraktion, inledande kurs eller 2I1029/IC1000 Människa-
datorinteraktion. 

So the students will be able to  
• Develop prototypes of 

computer games, sufficiently 
advanced for presenting to a 
publisher. Påbyggnad 

Syllabus Diskuteras med kursledaren. 
Computer game history, computer 
graphics, geometric modelling of games, 
real time graphics and special effects, 
OpenGL, narrative, learning games, 
games for children, social gaming, game 
rules, game experience, mobile games, 
computer game market, game audio. 

Kursfordringar 
Laborationer: (LAB2; 1,5 hp), (LAB3; 1,5 hp), (LAB4; 3 hp) från kursen 
2D1650/DH2650 Datorspelsdesign och (LAB1; 1,5 hp) från kursen 
2D1413/DH2413 Avancerad grafik och interaktion. Tentamen (TENA; 1,5 
hp) från kursen 2D1413/DH2413 Avancerad grafik och interaktion. 

Prerequisites Övrigt 2D1323/DH2323 Computer Graphics 
and Interaction or 2D1640/DH2640 
Graphics and Interaction Programming, 
and 2D1620/DH2620 Human-Computer 
Interaction, Introductory Course or 
2I1029/IC1000 Human-Computer 
Interaction. 

Ordinarie examinator är Olle Bälter. 
Kursen består av inledningen på 2D1413/DH2413 samt hela 
2D1650/DH2650. 

Follow up 
To be discussed with the instructor. 

Requirements 
Laboratory work: (LAB2; 1,5 university 
credits), (LAB3; 1,5 university credits), 
(LAB4; 3 university credits) from the 
course 2D1650/DH2650 Computer 
Game Design and (LAB1; 1,5 university 
credits) from 2D1413/DH2413 
Advanced graphics and Interaction. 
Examination (TENA; 1,5 university 
credits).from 2D1413/DH2413 
Advanced graphics and Interaction 

Other 
Usual examiner is Olle Bälter. 
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DH2655  Kooperativ ITdesign  Cooperative IT-design 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Fredrik Winberg, fredrikw@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 9105 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MDI(MEDIA3) Övningar    10 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMDA4 Lab    8 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
MDAT(D4) Rekommenderad för/Recommended for 
D4, DM(F4), FILO(D4), PSYS(D4), 
TMDAM1 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DH2655 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1655. 

Replaces 2D1655. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course aims at giving knowledge 
and experience from methods for 
cooperative design in an innovative 
design process. 

Kursen består av metodkunskap med tillämpning på ett avancerat 
designprojekt inom människa-datorinteraktion. 
 

Mål Aim 
After completing this course you should 
be able to: Målet är att du efter fullföljd kurs ska kunna: 

• utifrån ett givet sammanhang motivera, välja, kombinera, tillämpa 
och anpassa olika användarcentrerade metoder för att systematiskt 
inkludera slutanvändare i alla faser av en systemutvecklingsprocess. 

- from a given context motivate, chose, 
combine, apply and adapt different user 
centered methods in order to 
systematically include end-users in all 
phases of a system development process • kritiskt granska och reflektera över olika exempel på kooperativ 

design. - critically review and reflect on 
different examples of cooperative design • motivera designbeslut utgående både från grundläggande kunskaper 

inom människa-datorinteraktion och resultat från olika 
användarcentrerade metoder. 

- motivate design decisions based on 
both fundamental knowledge of human-
computer interaction, and results from 
different user centered methods • planera, utföra och kritiskt bedöma ett tvärvetenskapligt projekt 

utfört i nära samarbete med en tänkt målgrupp och andra 
vetenskapliga kompetenser. 

- plan, perform and critically judge a 
multi disciplinary project performed in 
close cooperation with the user group 
and other scientific competences.  
in order to give  Kursinnehåll - experienced based knowledge on how 
to choose, combine and adapt user- 
centered methods during all phases of 
multi-disciplinary design process. 

Översikt över olika discipliners sätt att arbeta med kooperativ design. 
Praktiska exempel på användarcentrerade projekt. Genomgång av ett antal 
metoder för kooperativ design och praktiska metodövningar. 
Genomförande av ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt med 
användarmedverkan i alla stadier av projektet, från ett generellt beskrivet tema 
till ett specifikt och färdigt resultat. Projektet rapporteras med en muntlig 
redovisning och en skriftlig rapport, samt redovisas även i andra medier. 

Syllabus 
Overview of different methods for 
cooperative design. Practical examples 
of user centered projects. Practical 
methodological exercises. 

 Project work in a multi-disciplinary 
project with user cooperation in all 
phases of the project, from a general 
described theme to a specific and 
finished result. The project will be 
reported in different medias. 

Förkunskaper 
2D1622/DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs, eller 
motsvarande kunskaper. 

Påbyggnad Prerequisites 
Diskuteras med kursledaren. 2D1622/DH2622 Human-Computer 

Interaction, Advanced Course or 
equivalent course. Kursfordringar 

Metodövningar (SEM1; 3 hp) 
Projektarbete (PRO1; 6 hp) Follow up 

Please discuss with the instructor. 
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Kurslitteratur Requirements 
Methodological exercises (SEM1; 3 
university credits) 
Project work (PRO1; 6 university 
credits) 

Meddelas vid kursstart. I kursen 2D1410 Användarcentrerad 
programutveckling användes läsåret 05/06 material producerat vid 
institutionen. 
 Required Reading 

To be announced at course start. At the 
course 2D1410 User Centered Program 
Development in 05/06 course material 
produced at the department was used. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Yngve Sundblad. 

Other 
Usual examiner is Yngve Sundblad. 
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DM100X  Examensarbete inom medieteknik  Degree Project in Media 
Technology 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Jan-Olof Plato, plato@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6075 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH3 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish eller engelska Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM100X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2000. 

Replaces 2D2000. 

Kortbeskrivning Abstract 
The degree project consists of an 
engineering task to be solved 
individually or in groups of two. A fully 
documented report shall be submitted. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom medieteknik av utredande karaktär. 
 

Mål 
Studenten ska efter genomfört examensarbete kunna Aim 

The purpose of the degree project is to 
give valuable experience of  

• tillämpa den praxis som råder i industri, förvaltning och högskola vid 
planering, genomförande och avrapportering/utvärdering av större 
självständiga konstruktions- och utredningsuppgifter, 

• independently dealing with a 
significant issue while 
working under realistic 
conditions • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 

och försvara en större konstruktions- eller utredningsuppgift inom 
medieteknikområdet som har betydelse för en problemägare inom 
industri, förvaltning eller högskola, 

• documenting work in a 
systematically constructed 
report which reveals not only 
work content but also the 
ability to write a report 
readily understood by others • samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet, och 

bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser 
och kravet på självständighet, 

• orally presenting their work 

Syllabus • inhämta, värdera och sammanställa information tillämplig vid 
uppgiftens genomförande, 

The degree project shall cover an 
interesting problem within media 
technology. • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 

planering för uppgiftens lösande i samspel med problemägaren, The student shall, alone or together with 
another student, independently carry out 
a project. Work is normally assigned to 
a workplace outside KTH. Students 
work under the supervision of a KTH 
tutor and of a tutor at the workplace. 
Normally a literature study is included 
to show knowledge level within project 
area of knowledge. Work is documented 
in a technical report where emphasis is 
placed on independent conclusions and 
analyses. If two students work together, 
they are jointly responsible for the report 
and its contents. 

• analysera, kritisera och försvara arbetsresultat av 
• konstruktions- och utredningsuppgifter, 
• skriva professionella rapporter på engelska eller svenska som 

uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll, 
• muntligt avrapportera ett arbete med professionella krav på 

förberedelse, struktur, stil och tidhållning, 
• visa ökade kunskaper och färdigheter i ett medietekniskt 

problemområde 
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 

sin kompetens. 
 Prerequisites 

At least 120 university credits within the 
programme, plus approved courses 
within the application area of the degree 
project. 

Kursinnehåll 
Studenten ska ensam eller tillsammans med en annan student självständigt 
genomföra ett projekt. Examensarbetet ska behandla ett medietekniskt 
intressant problem. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste 
det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. 
Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Arbetet förläggs 
normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av 
handledare vid såväl KTH som på arbetsplatsen. Omfattningen ska vara sådan 
att det framgår att examensarbetaren utfört minst tio kvalificerade 

Requirements 
The entire degree project to be reported 
as one component. The Swedish and 
English title to be written into the grade 
certificate. Pass of oral presentation. 
(XUPP; 15 university credits). 

Required Reading 
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arbetsveckor. To be decided on individual basis. 

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Deltagande i vissa seminarier ingår också.   

Other 
Usual examiner is Roger Wallis. 

Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. 
Om två studenter arbetar tillsammans svarar de gemensamt för rapporten och 
dess innehåll. 
 

Förkunskaper 
Minst 120 hp inom programmet samt godkända kurser inom examensarbetets 
tillämpningsområde. 

Kursfordringar 
Hela examensarbetet rapporteras som ett moment. Titeln på svenska och 
engelska skrivs in i betyget. Godkänd skriftlig rapport och godkänd muntlig 
presentation (XUPP; 15 hp) 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Roger Wallis. 
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DM1010  Informationsteknik och ingenjörsmetodik  Information Technology and 
Engineering Methodology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Minna Räsänen, mira@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 9538 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
Fail, pass Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH1 Övningar    22 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    1 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1010  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2010. 

Replaces 2D1010. 

Kortbeskrivning Abstract 
An introduction to computer use and 
engineering methodology including a 
project assignment. 

Kursen utgör ett ramverk där studenten på konkret projektbasis ges 
möjligheter till att välja, utforma och värdera egen och gemensam insats i 
undervisningsformen. Kursen upptar även praktisk träning i 
informationssökning och användning av datorbaserade 
kommunikationsverktyg. 

Aim 
The goals of the course are to give the 
students 

 • an insight into the role of the 
engineer and knowledge of 
engineering methodology Mål 

Efter godkänd kurs ska du kunna… • basic knowledge of 
computers as a working tool • arbeta i projektform effektivt och systematiskt 

• proficiency in working in a 
project-oriented manner • identifiera dig i den kommande ingenjörsrollen med koppling till 

projekt • basic knowledge of 
presentation techniques • reflektera, diskutera och argumentera kring den omvärld som projekt 

ska genomföras i och de förutsättningar som råder • basic knowledge of group 
dynamics 

• arbeta med programvara och datorer som verktyg för kommunikation • experience in method and 
knowledge application in a 
designated project 

• planera för och genomföra redovisningar där stor vikt läggs på 
muntlig och skriftligt framställan  

so that they will have a • Söka och värdera information • solid basic knowledge prior 
to further education in media 
technology. 

 
för att  
 Syllabus 

• få praktiska erfarenheter i ett projektorienterat arbetssätt med egen 
kunskapsbildning som effektmål 

Computer systems and computers as 
working tools: Construction and 
function of the computer, graphic 
interfaces, word processing and 
calculation, computer network, 
computer communication, Internet 
structure and possibilities, computer 
security. 

• andvända dessa erfarenheter för att kunna möta förändringsarbeten 
inom företag och organisationer. 

• vara bekväm med projekt som arbetsform, fenomen och begrepp 
• lägga upp strategier med koppling till etablerade projektmodeller. 
• kunna utgöra en kommunikativ ingenjörsresurs både i tekniska och 

icke-tekniska miljöer. 
Project work: Preparatory studies. 
Planning, problem definition, 
structuring, work allocation and 
schedule. Project meetings, minutes, 
follow-up and project report. 

 

Kursinnehåll 
Presentation and information 
techniques: Information searching. 
Presentation of ideas and proposals. 
Documentation of work, methodology 
and results. Report writing. Oral 
presentation techniques. 

Datorsystem och datorn som arbetsverktyg: Datorns uppbyggnad och 
funktion, datornät, datakommunikation, Internets struktur och möjligheter, 
datasäkerhet. 
Arbete i projekt: Planering, problemdefinition, struktur, arbetsfördelning, 
gruppregler och tidsplan. Användning av dokumenterade arbetsmetoder; 
projektmöten, protokoll, uppföljning och projektrapport Group dynamics: Group composition, 

group rules, conflict solving. 
Presentations- och informationsteknik: Informationssökning, att formulera 
undersökningsfrågor. Att dokumentera arbete, metoder och resultat. Stor vikt 
läggs på rapportskrivning och muntlig framställan/presentation under kursen 

Education and the role of the engineer:  
A project dealing with an area of 
contention or a problem typical for the 
media technology branch. 
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Utbildningen och ingenjörsrollen: Ett projekt, som behandlar ett 
problemområde eller en frågeställning som är typisk för medieteknikområdet 
inkluderande nya teknologier, lagar och branschvillkor, konjunktur och 
trender och den allmänna samhällsutvecklingen. 

Prerequisites 
General and special competence for 
study of a Bachelor of Science program 
in Media Technology. 

 Follow up 
 Courses 2D2011/DM1011, Introduction 

to Media Technology for Bachelors and 
2D2012/DM1012, Multimedia 
Production, Technical Project. 

 

Förkunskaper 
Allmän och särskild behörighet för högskoleingenjörsprogrammet i 
medieteknik. 

Requirements 
Exercises (OVN1; 3 university credits).
Project (PRO1; 4,5 university credits) 
Compulsory presence at some of the 
hours of instruction 

Påbyggnad 
Kurserna 2D2011/DM1011 Introduktion till medieteknik för 
högskoleingenjörer och 2D2012/DM1012 Multimedieproduktion, tekniskt 
projekt. 

Required Reading 
Projektarbete E. Andersen and E. 
Schwencke. ISBN-nr 91-44-0890-2. 

Kursfordringar 
Other Godkända övningar (ÖVN1; 3 hp). 

Godkänt projekt (PRO1; 4,5 hp). 
Vissa delar i undervisningen är förknippade med obligatorisk närvaro; 
omfattningen av dessa är tre föreläsningstillfällen och två övningstillfällen. 
Självstudier och övrigt arbete i kursen uppgår till ca 100 timmar. 

Usual examiner is Nils Enlund. 

Kurslitteratur 
Projektarbete av E. Andersen och E. Schwencke. ISBN-nr 91-44-00890-2. 
Övrig litteratur meddelas vid kursstart 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
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DM1011  Introduktion till medieteknik  Introduction to Media Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Leif Handberg, leifh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. +46 8 790 6802 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
Fail, pass Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH1 Övningar    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    16 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1011  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2011. 

Replaces 2D2011. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives an introduction to the 
studies in Media technology. Kursen utgör en översiktskarta för den fortsatta utbildningen inom 

medieteknik där utbildningens uppläggning möjliggör att anpassa studierna 
efter olika intressen och framtidsmål. Aim 

The goals of the course are to give the 
students  

• an introduction to media and 
media technology from 
different perspectives  

Mål 
Efter kursen ska du kunna: 

• Överblicka och diskutera både ämnet och utbildningsområdet 
medieteknik 

 
so that they will  

• be well prepared and 
motivated to continuous 
studies within the BSc in 
Media Technology Program 

• Redogöra för typiska roller och arbetsuppgifter för en 
högskoleingenjör 

• Förstå och använda grundläggande medieteknisk terminologi 
• Praktiskt använda vanligt förekommande programvaror för 

produktion av text, bild och interaktiv media 
Syllabus 
Introduction to the studies and future 
work. Introduction to digital media 
technology. Text and image processing. 
The graphic production process. 
Electronic and parallel publishing. Ether 
media, radio, television. Multimedia. 
Some aspects of media technology: 
technical, market, structure of the media 
industry, media professional roles, users, 
trends in media. 

• Redogöra för förutsättningar inom grafisk produktion 
 
för att  

• vara väl förberedd och motiverad för fortsatta studier inom 
högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik  

• kunna följa kunskapsutvecklingen inom de områden som 
utbildningen avser samt ge beredskap att möta förändringar i 
arbetslivet och ingenjörsrollen.  Prerequisites 

 General and special competence for 
study of a Bachelor of Science program 
in Media Technology. Kursinnehåll 

Kursen har som ambition att förmedla teoretisk och praktisk kunskap om 
medieteknik och medieproduktion ur ett producentperspektiv.  Follow up 

Media technology courses within the 
program. Kursen belyser därmed medieteknik ur olika aspekter: teknik, marknad, 

branschstruktur, yrkesroller, interaktionsdesign och användare, medieutbud, 
och utvecklingstendenser. Kursen ger också praktiska färdigheter i 
datoranvändning i för området relevanta datorprogram/operativsystem.   

Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 
Study visits (STU1; 1,5 university 
credits). 

 

Förkunskaper 
Allmän och särskild behörighet för högskoleingenjörsprogrammet i 
medieteknik. Required Reading 

Grafisk kokbok 2.0 or 3.0 by K. 
Johansson m.fl. ISBN-nr 91-7843-161-
1. 

Påbyggnad 
Övriga medieteknikkurser inom programmet. 

Other Kursfordringar 
Usual examiner is Nils Enlund. En tentamen (TEN1; 3 hp). 

Laborationer (LAB1; 3 hp). 
Studiebesök (STU1; 1,5 hp). 
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Kurslitteratur 
Grafisk kokbok 2.0 eller 3.0 av K. Johansson m.fl. ISBN-nr 91-7843-161-1. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
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DM1012  Multimediaproduktion, tekniskt projekt  Multimedia Production, Technical 
Project 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Trille Fellstenius, trille@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 6075 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH1 Övningar    9 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    18 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1012  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2012. 

Replaces 2D2012. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course where the students make a 
multimedia production as a project. Kursen Multimediaproduktion är anpassad för teknologer som läser 

medieprogrammet och ska ge en grundläggande förståelse och kunskap om 
olika medieformers konvergens. Kursen innefattar ett multimediaprojekt som 
syftar till att ytterligare fördjupa och komplettera kunskaper inom 
inriktningsområdet och träna ingenjörsmässig problemlösning inom 
ämnesområden karakteristiska för inriktningen. 

Aim 
The goals of the course are to give the 
students 

• knowledge of the different 
steps in a multimedia 
production  

• increased knowledge of work 
in a project Mål 

so that they will be able to Efter genomgången kurs ska teknologen kunna: 
• handle tools for text, audio, 

images, animations and video • Formulera, planera och genomföra ett multimediaprojekt i mindre 
grupper • make reasonably good 

multimedia presentations • Identifiera och implementera de komponenter som krävs för 
multimediaproduktioner Syllabus 

• Använda olika verktyg för produktion av multimedia How to build a multimedia production – 
some techniques and tools. Audio, 
images, and video. Animation 
techniques. Image enhancement. Adding 
interactivity. Making special effects. 
The project work should be carried out 
according to the rules of the project 
course 6H2900 (project plans, time 
plans, problem solving in a group). 

• Tillämpa pedagogiska modeller för navigation, gränssnitt och 
berättande. 

• Modifiera text, ljud, bild, animationer och video för  multimedia. 
 
För att teknologen ska: 

• Förvärva de kunskapsmässiga förutsättningar som krävs för att 
medverka i utvecklingen av en webbplats. 

Prerequisites 
• Självständigt kunna värdera metoder för webbdesign The courses 

2D2010/DM1010 Information 
Technology and Engineering 
Methodology and 
2D2011/DM1011 Introduction to Media 
Technology. 

• Välja och motivera tekniska lösningar för interaktivitet 
• Kunna söka och värdera teknisk information 
• Självständigt kunna formulera och lösa problem inom 

multimediaproduktion.  
 Follow up 

Media technology courses within the 
program. Kursinnehåll 

Arbetet kretsar kring två huvudmoment;  
Requirements • dels föreläsningar med obligatoriska övningar samt 

kontrollskrivning,  Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 
Written project (PRO1; 4,5 university 
credits). 

• dels ett multimediaprojekt. För projektdelen gäller följande: Projektet 
skall drivas enligt formerna i tidigare projektkurs och ge studenten 
fortsatt träning i projektarbete med projektplaner, tidsplaner och 
problemlösning i grupp.  

Required Reading 
Course material  + Building websites 
with Macromedia studio MX, ISBN 0-
7357-1272-7 

 

Förkunskaper Other 
Kurserna 2D2010/DM1010 Informationsteknik och ingenjörsmetodik samt 
2D2011/DM1011 Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer. 

Usual examiner is Nls Enlund. 
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Påbyggnad 
Övriga medieteknikkurser inom programmet. 

Kursfordringar 
Laborationer (LAB1; 3 hp). 
Projekt (PRO1; 4,5 hp). 

Kurslitteratur 
Kursbunt +Building websites with Macromedia studio MX, ISBN 0-7357-
1272-7 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nls Enlund. 
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DM1013  Gestaltning och design för högskoleingenjörer  Creation and Design for 
Bachelors, Undergraduate Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5  Vakant,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH1 Övningar    2 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1013 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2013. 

Replaces 2D2013. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course should give some insight 
into creation and design as being a part 
of a communication. 

Kursen ska ge insikt i hur gestaltning och design av ett budskap är en del av 
kommunikationen. 
 

Aim 
Mål The goal of the course is to give the 

students Efter godkänd kurs ska du kunna 
• knowledge about how 

creation and design of a 
message is a part of the 
communication 

• söka efter kreativa kommunikationslösningar  
• kritiskt granska en produkt utifrån dess kommunikativa 

värdeegenskaper. 
 • göra medvetna val gällande typografi, layout, färg och form vid 

produktion av visuella medieprodukter 
so that they will be able to 

• communicate with functions 
in the creative part of an 
information workflow. 

• redogöra för varumärkes- och marknadsestetiska aspekter på medier 
för att  

• improve their own skills as 
communicators. • effektivt kunna kommunicera med funktioner i ett medietekniskt 

informationsflöde 
Syllabus • bättre förstå och förmedla budskap. Creation and design as a part of 
communication.  

Kursinnehåll Prerequisites 
2D2011/DM1011 Introduction to Media 
Technology or equivalent. 

För området relevanta begrepp diskuteras genom föreläsningar om typografi, 
layout, färg och form, varumärken och marknadsestetik, bildanalys, visuella 
egenskaper inom bildberättande och en avslutande bildretorisk workshop Follow up 

Media technology courses within the 
program. Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, 

gruppövningar, seminarier och handledning.  
Requirements  
Project work (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Compulsory presence at some of the 
hours of instruction 

Förkunskaper 
Kursen 2D2011/DM1011 Introduktion till medieteknik eller motsvarande. 

Påbyggnad Required Reading 
Övriga medieteknikkurser inom programmet. Articles and compendium. 

Kursfordringar Other 
Usual examiner is Nils Enlund. Projektarbete (PRO1; 7,5 hp) 

Löpande examinationsformer förekommer individuellt och i grupp. Det finns 
moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav. 

Kurslitteratur 
Artiklar och kompendium. Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
 

687 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

DM1020  Medieteknik  Media Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Christer Lie, lie@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 6043 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH2 Övningar    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    16 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1020  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2020. 

Replaces 2D2020. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives advanced knowledge 
in media technology, focusing on text- 
and image processing and applications 
within production systems 

Kursen går igenom ett helhetsperspektiv på digitala mediers arbetsflöden samt 
dess bärande teoretiska principer med tillämpningar inom bild och 
dokumentanpassning för grafisk produktion. 
 Aim 

The goal of the course is to give the 
students Mål 

Kursens mål är att studenten • deeper knowledge on modern 
text and image processing 
and colour theory 

• ska kunna förstå, tolka och anpassa system för enhetsoberoende 
färgstyrning och organisation kring dessa. 

so that they will be able to • själv ska kunna granska och skapa korrekta underlag för publicering 
inom tryck och webb 

• use and adapt systems for 
production and the 
organization around these. • bättre ska förstå den komplexitet som råder kring begreppen 

karaktärisering, kalibrering och linjärisering och visa på möjliga 
lösningar av problemen kring färgstyrning 

Syllabus 
Systems and programs for text and 
image processing. Scanner technology, 
digital rasterization, colour theory. 

• ska kunna delta i fackmässiga diskussioner och sammanhang med 
kritisk värdering till flödeshantering och dess kvalitetsparametrar. Image compression methods, storage 

and transmission of documents.   
Efter kursen ska studenten Calibration and quality aspects. 
 Prerequisites 

• ha ingående kunskaper om flödeshantering och PDF och kunna 
tillföra teoretisk fakta, följa och analysera teknikutvecklingen 

First year courses of the bachelor´s 
program in media technology or 
equivalent. • kunna förklara olika format tillämpande principer inom arbetsflöden; 

ICC-standard, Job Tickets (PJTF), CIP4 (JDF) och Adobe XMP Follow up 
Please, discuss with the instructor. • kunna planera och organisera en digital medieproduktion enligt 

riktlinjer för kalibrering och val av ISO-standards Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Assignment (ANN1; 4,5 university 
credits). 

• kunna konfigurera program för att arbeta enligt ICC-standard (likaså 
att redigera ICC-profiler på ett korrekt sätt) 

• utföra mätningar genom arbetslinjen och utvärderaresultat (bla 
färgangivelse angivet i delta E). Required Reading 

 Understanding Digital Color from 
GATF Press, ISBN-nr 1-85802-450-1. Kursinnehåll Also recommended: A Field Guide to 
Digital Color, av Maureen C. Stone. 
Förlag: From A K Peters LTD. ISBN 1-
56881-161-6. 

System och program för text- och bildbehandling. 
Bildkomprimeringsmetoder, lagring och överföring av dokument. Kalibrering 
och kvalitetsaspekter. Tryckteknik och processkontroll.  
 Other 

Usual examiner is Nils Enlund Kursen har som ambition att efterskapa den kravbild som råder inom grafisk 
produktion av idag. Övningspassen består av ett antal 
programvarugenomgångar som systematiskt går igenom dokumentanpassning. 
 
Programvara från Adobe och Macromedia enligt följande versioner 
praktiseras:  
http://www.sgr.nada.kth.se/mac/software/index.html 
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Förkunskaper 
Årskurs 1 i högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik eller motsvarande. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 3 hp). 
Annan typ av delmoment (ANN1; 4,5 hp). 

Kurslitteratur 
Understanding Digital Color från GATF Press, ISBN-nr 1-85802-450-1. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
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DM1021  Audio och videoteknik  Audio and Video Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Trille Fellstenius, trille@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 6075 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH2 Övningar    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Lab    20 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1021 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2021. 

Replaces 2D2021. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives knowledge of digital 
techniques used in audio and video 
production. 

Denna kurs är anpassad för teknologer som läser medieteknik och ska ge en 
grundläggande förståelse för de förutsättningar som finns för ljud och bild 
information samt kunskap om samspelet mellan fysisk, elektrisk och digital 
representation av dessa. Aim 

The goal of the course is to give the 
students  

• knowledge of digital 
techniques used in audio and 
video production 

Mål 
Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna 

so that they will be able to • Identifiera och beskriva olika steg i produktionskedjan för ljud- och 
videoproduktion. • use and customize these 

techniques for different types 
of productions. • Redogöra för rumsliga och fysikaliska egenskaperna för ljud- och 

bildinformation. 
Syllabus • Förklara perceptuella modeller för hörsel- och synsinnet. CD and DVD technology. Digital audio 
and video. Storage and search of 
information. Distribution of new 
programs. Digital signal processors.  
Anticipated future development. 

• Förklara skillnader mellan olika signalstandarder. 
• Analysera och tolka analoga signaler. 
• Förklara de digitala processer som används för digitalisering av ljud 

eller video. 
Prerequisites • Välja passande lagringsformat för audio- och videomaterial 2D2011/DM1011 Introduction to Media 
Technology for Bachelors or the 
equivalent. 

• Distributionsanpassa materialet för den presentationsteknik som skall 
användas. 

 Follow up 
För att teknologen ska:  Please, discuss with the instructor. 

• Självständigt kunna värdera metoder för digitaliseringsprocesser. Requirements 
• Välja och motivera tekniska system. Examination (TEN1; 4,5 university 

credits). 
Project work (PRO1; 3 university 
credits). 

• Kunna söka och värdera teknisk information 
• Självständigt kunna formulera och lösa problem inom området för 

audio- och videoproduktion 
Required Reading • Förvärvat en kunskapsplattform för audio- och videoteknik för att i 

en framtid kunna medverka till den fortsatta utvecklingen inom 
området. 

Digital ljudlagring på CD och DVD 
Course material written by Trille 
Fellstenius. 
Digital ljudteknik , Hans Erik Järvenhag  
Other Kursinnehåll Usual examiner är Nls Enlund. 

Kursen går igenom såväl de akustiska och perceptuella förutsättningarna för 
ljud och bild, som de elektriska och digitala representationerna av audio och 
videoteknik. De områden som behandlas är: 

• Perception, hörsel- och synsinnets konstruktion och begränsningar 
• Akustik, rumsliga och fysikaliska aspekter 
• Digitalteknik, DSP, filter och transformer 
• A/D omvandling, sampling och kvantisering 
• Elektroakustik, transducers och presentationsteknik 
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• Signalstandarder och format 
• Lagringsteknik 

 
Arbetet kommer att kretsa kring två huvudmoment: 
1. En teoretisk del med föreläsningar som avslutas med en skriftlig tentamen 
2. Ett projekt med tillhörande obligatoriska övningar. 
 

Förkunskaper 
Kursen 2D2011/DM1011 Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer 
eller motsvarande. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 4,5 hp). 
Godkänt projekt (PRO1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Digital ljudlagring på CD och DVD. 
Kurskompendium av Trille Fellstenius. 
Digital ljudteknik , Hans Erik Järvenhag 
 

Övrigt 
Kursen ersätter 6A2338 Audio och videoteknik. 
 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
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DM1022  Kompetens och utveckling inom medieteknik  Engineering Practice and 
Development in Media 
Technology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Leif Handberg, leifh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. +46 8 790 6802 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
Fail, pass Föreläsningar    15 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH2 Övningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Lab    6 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1022 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2022. 

Replaces 2D2022. 

Kortbeskrivning Abstract 
The aim of the course is to, in a wide 
sense, inform and prepare students for 
different situation at work. Focus is on 
general issues. 

Kursen syftar till att, i vid mening, informera om och förbereda studenten på 
olika situationer i arbetslivet. Fokus är på icke ämnesspecifika 
problemställningar. 
 Aim 

The goals of the course are to give the 
students Mål 

Kursens mål är att studenten skall  
• förstå vikten av personlig och professionell utveckling i sin 

yrkesverksamhet inom olika teknikområden 
• understand the importance of 

personal and professional 
development in different 
fields of technique • ha stimulerats att se framtida möjligheter inom affärs- och 

teknikområden • have been stimulated to see 
future possibilities within 
business and technique 

• ha en utpräglad förmåga att sätta sig in i ett användarperspektiv 
 

• have a good ability to 
understand the user´s point of 
view 

Kursinnehåll 
• Utveckling av social och emotionell kompetens 

• have got further training in 
writing, presentation 
technique and reflection of 
future work 

• Gruppdynamik och teambuilding 
• Processtänkande och projektledning 
• Konflikthantering, kommunikation, etik och moral 

• be able to transform human 
needs of goods, services and 
systems to concepts of 
engineering 

• Samhällsansvar, omvärldsorientering, nätverksbyggande och 
mentorskap 

• Kommunikation 
  

• be able to understand the 
own responsibility at work, 
and be able to put up aims 
and sub aims for work and 
personal development 

• Ingenjörens funktion i samhället förr, nu och i framtiden. 
 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till 
högskoleingenjörsutbildning 

Syllabus 
• Developing social and 

emotional competence Påbyggnad • Group dynamics and team 
building Diskuteras med kursledaren. 

• Process concepts and project 
management Kursfordringar 

Obligatoriskt deltagande i föreläsningsserier och seminarier. Obligatoriskt 
deltagande i övningsserier 
(ÖVN1; 3 hp)  
Godkända seminariepapers, rapporter och uppgiftsrapporteringar 
(ÖVN2; 4,5 hp) 
Slutbetyg, betygsskalan underkänd, godkänd. 

• Conflict treating, 
communication, ethic and 
moral 

• Social responsibility, 
orientation of the 
surrounding world, building 
net works and mentorship 

• Communication 
 Kurslitteratur 
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Kursbunt – artikelkompendium, övnings- och uppgiftsanvisningar. I övrigt 
enligt anvisningar av kursansvarig. 

• The engineer´s function in 
society, earlier, now and in 
the future  

Prerequisites 
Övrigt Knowledge and skills corresponding to 

the requirements for acceptance to the 
engineering education 

Kursen varvar teori och empiri, och i en del fall ingår insprängda moment i 
andra kurser där man skall iaktta fenomen i olika miljöer. 
Studenterna varvar föreläsningar med arbetsplats- och mentorkontakter, och 
skall på basis av övningar och PM, som slutprestation, producera en ”egen 
bok”. 
 
Studenter som läser något annat program än Medieteknik 120 poäng måste 
kontrollera med sitt kansli att kursen får tillgodoräknas i examen.  
 
Antalet deltagare från andra program än Medieteknik 120 poäng är begränsat.
 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Follow up 
Please, discuss with the instructor. 

Requirements 
Compulsory participation in lectures and 
seminars. Compulsory participation in 
exercise sessions. 
ÖVN1; 3 university credits) 
Passed seminar papers and reports 
 
(ÖVN2; 4,5 university credits) 
In total credit rate failed, passed. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund 
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DM1030  TVteknik  Television Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Arild Jägerskogh, arild@amt.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 9177 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    33 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH3 Övningar    18 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1030 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D2030. 

Replaces 2D2030. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course focusing on analogue and 
digital TV techniques and current and 
future production and distribution 
methods. 

En kurs om analog och digital TV-teknik och dess aktuella och framtida 
produktions- och distributionsmetoder.  
 

Mål Aim 
The goal of this course is to give you Kursens mål är att ge  

• kunskap om recipientens önskemål, televisionens uttryck och dess 
produktionsmetodik. 

• knowledge of recipient 
wishes, televisions’ range of 
expression and how these are 
produced,  

• kunskap om televisionens och videoteknikens tekniska system, 
möjligheter och begränsningar • knowledge of television and 

video techniques’ technical 
systems, possibilities and 
limitations, 

• kunskap om metoder för kontribution, distribution och lagring av 
TV- och videosignaler 

• insikt i utvecklingstendenser mot Internetbaserad television. 
• knowledge of methods for 

contribution, distribution and 
storage of TV and video 
signals, 

 
för att studenterna ska 

• kunna förstå TV- och videoteknikens produktions-metodik och de 
möjligheter och begränsningar som analoga och digitala tekniska 
hjälpmedel omfattar. 

 
so that you 
 

• kunna leda ett enkelt videoinspelningsprojekt med dess olika moment 
av förberedelser, logistisk uppläggning och praktiskt 
inspelningsarbete. 

• can understand TV and video 
techniques production 
methods and the 
opportunities and limitations 
of analogue and digital 
technical aids, 

• ha inblick i televisionens och videoteknikens möjligheter till 
vidareutveckling för nya plattformar. 

 • can manage a simple video 
recording project, including 
the various aspects of 
preparatory work, logistics 
and practical recording work, 

Kursinnehåll 
Människan som recipient, den rörliga bildens uttrycksverktyg och 
skapandeprocess; Produktionssystem och processer för produktion av 
television; ljus- och rumsdimensioner. Inspelningsteknik, OB-teknik, 
distributionsteknik, utvecklingstendenser. 

• gain an insight into television 
and video techniques 
opportunities for further 
development of new 
platforms. 

 

Förkunskaper Syllabus 
Kursen 2D2021/DM1021 Audio- och videoteknik eller motsvarande. Man as the recipient, the tools of 

expression of moving images and 
creative processes, production systems 
and processes for television production, 
light and space dimensions. Recording 
techniques, OB-techniques, distribution 
techniques, development tendencies. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 4,5 hp). 
Laborationer (LAB1; 1,5 hp). 
Annan typ av delmoment (ANN1; 1,5 hp). 

Prerequisites 
The course 2D2021/DM1021 Audio and 
Video Technology or equivalent. 
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Kurslitteratur Follow up 
To be discussed with the course 
coordinator. John Watkinson: Convergence in Broadcast and Communications Media, 

ISBN 0 240 51509 0.  
Requirements Kurslitteraturen består till en del av pdf-filer och tryckta ämneskompendier 

som inte finns tillgängliga i alternativa format. Examination (TEN1; 4,5 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 
Other course components (ANN1; 1,5 
university credits). 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Required Reading 
John Watkinson: Convergence in 
Broadcast and Communications Media, 
ISBN 0 240 51509 0. 
The course literature consists partly of 
PDF files and printed matter not 
available in an alternative format. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM1031  Radioteknik  Radio Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Trille Fellstenius, trille@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6075 Kursnivå/Level 
A-F  Vakant,  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F Tel.  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH3 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  1 
Svenska / Swedish Föreläsningar    22 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1031 Övningar    6 h          Kurssida/Course Page 

Lab    16 h          
 

Ersätter 2D2031. 

Replaces 2D2031. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course on digital radio technology. Denna kurs är främst riktad mot teknologer på medieteknikprogrammet och 

handlar om de tekniska system och flöden som finns vid produktion av radio. 
Kursen skall ge en grundläggande kunskap om ljudbaserad distributionsmedia, 
som t.ex. digital och internetbaserad radio men även traditionell analog 
radioteknik. 

Aim 
The goals of the course are to give the 
students 

• knowledge of the technical 
systems and flows used in 
production of radio programs  

• knowledge of different 
distribution media for radio Mål 

Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna so that they will be able to 
• use new technology for 

digital and Internet radio. 
• Identifiera och beskriva produktionskedjan för ljud vid 

radioproduktion. 
Syllabus • Analysera och anpassa ljudfiler för optimal kvalitet inom 

produktionskedjan. Production systems and processes for 
production of radio programs. 
Recording techniques. Music and 
acoustics. Distribution media. Trends. 

• Tillämpa olika processmetoder utefter de analyser man gjort. 
• Välja passande transportsätt eller lagringsformat för materialet 
• Distributionsanpassa materialet för den utsändningsteknik som skall 

användas. 
Prerequisites 
2D2021/DM1021 Audio and Video 
Technology or equivalent. • Redogöra för olika distributionsformer och moduleringstekniker. 

• Förklara skillnader mellan olika kodningsmetoder och standarder. Follow up 
Please, discuss with the instructor. • Värdera olika kodningsmetoder med utgångspunkt på ett specifikt 

ljudinnehåll. Requirements 
Examination (TEN1; 4,5 university 
credits). 
Laboratory assignments (LAB1; 1,5 
university credits). 
Assignment (ANN1; 1,5 university 
credits). 

 
För att teknologen ska:  

• Självständigt kunna värdera metoder för kodning och komprimering. 
• Välja och motivera tekniska system. 
• Kunna söka och värdera teknisk information 
• Självständigt kunna formulera och lösa problem inom området för 

radioproduktion.  
Required Reading 
Course material + Digital teknik i 
ljudproduktion 

• Förvärvat en kunskapsplattform för att i en framtid kunna medverka 
till den  fortsatta utveckling inom området. Other 

Usual examiner is Nils Enlund  

Kursinnehåll 
Kursen går grundligt igenom produktionssystem och processer för 
radioproduktion. Alltifrån hur radioprogram är uppbyggda rent journalistiskt 
till de olika tekniker som används för att distribuera dessa. De områden som 
behandlas är: 

• Inspelnings- och mikrofonteknik, olika mikrofoners 
upptagningsförmåga och användningsområden men även de 
akustiska förutsättningar för ljudupptagning.  

• Ljudkodning och komprimering av ljuddata. MPEG standarden och 
de perceptuella kodningsmetoderna. 
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• Olika sätt att stereokoda MPEG signaler 
• Hur digital utrustning kommunicerar med varandra via olika 

ljudgränssnitt. 
• Kopieringsskydd av ljudfiler. 
• Radiokommunikation, hur den digitala informationen skickas med 

bärvågor genom etern och de modulationsmetoder samt 
polarisationsplan som används vid radiokommunikation. 

• Distributionsformer som DAB, webradio och analog radio. 
 
Arbetet kommer att kretsa kring två huvudmoment samt en separat uppgift:  
1. En teoretisk del med föreläsningar som avslutas med en skriftlig tentamen 
2. En laborationskurs där teknologen ska producera innehållet till ett färdigt 
radioprogram. Fokus ligger på den tekniska kvalitén 
3. Annan uppgift. 
 

Förkunskaper 
Kursen 2D2021/DM1021 Audio- och videoteknik eller motsvarande. 

Påbyggnad 
Diskuteras  med kursledaren. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 4,5 hp). 
Godkänd laborationskurs (LAB1; 1,5 hp). 
Annan typ av delmoment (ANN1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Kursbunt + Digital teknik i ljudproduktion. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
 

697 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DM1096  Digital videoproduktion  Audio and Video Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Nils P Wennerstrand, 

nilsw@nada.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 6014 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
Alla program / All Progra Föreläsningar    18 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Övningar    6 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1096 Lab    24 h          Kurssida/Course Page 

 
Ersätter 2D2096. 

Replaces 2D2096 

Kortbeskrivning Abstract 
The course provides knowledge and 
skills in the production of digital videos. 
The knowledge acquired can be applied 
for own production, at relatively low 
costs, of video films intended for a 
variety of purposes. 

Kursen ger kunskap och färdighet i digital videoproduktion. Kunskaperna kan 
användas till att på egen hand, och med förhållandevis låga 
produktionskostnader, producera videofilm för olika ändamål. 
 

Mål Aim Kursens mål är att ge kunskap om The course objective is to provide 
knowledge of   
 • datorbaserat produktionsflöde för video 

• computer based video 
production flow  • olika publiceringsmetoder för video 

• filmens form och innehåll relaterat till människan som mottagare • various video publication 
methods   

• the form and content of film 
in relation to man as the 
recipient  

för att studenterna  
• med hjälp av ett tekniskt sett digitalt produktionsflöde ska kunna 

producera och publicera video.   
 to enable students to 

  Dessutom ska studenterna ges insikt i att, mot bakgrund av mediets särskilda 
möjligheter och svårigheter, kunna ge filmen ett anpassat innehåll. • produce and publish videos 

using a digital production 
flow. Against the background 
of the media’s special 
possibilities and difficulties, 
students will learn how to 
adapt contents of a film. 

 

Kursinnehåll 
I kursen behandlas hur man producerar video med hjälp av digital kamera och 
datorbaserad postproduktion. Kursmoment: Människan som recipient. 
Berättarteknik i lineära medier. Utrustning för digital videoproduktion. 
Inspelningsteknik. Datorbaserad postproduktion. Integrering av datorgrafik. 
Format och komprimering. Parallell publicering av video på videoband, dator 
och Internet. 

Syllabus 
The course also deals with how to 
produce videos with the aid of digital 
cameras and computer based post-
production. Course headings: Man as the 
recipient. Story-telling techniques in 
linear media. Equipment for digital 
video production. Recording techniques. 
Computer based post-production. 
Integration of computer graphics. 
Format size reduction. Parallel video 
publication on video band, computer and 
Internet. 

Kursen består av två delar. Produktionsuppgifter (individuellt) med 
tillhandahållet videomaterial. Produktionsuppgift (i projektgrupp), att efter 
egen idé producera och parallellpublicera en videofilm. 
 

Förkunskaper 
God datorvana och grundläggande kunskaper i digital medieteknik. Viss 
färdighet i hantering av programvaror för bild och ljud är önskvärt.  

The course consists of two parts. 
Production tasks (individual) with 
available video material. Production task 
(in project group) to produce and 
parallel publish a video film based on 
own idea. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp) 
Godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp) Prerequisites 

Good computer skills and basic 
knowledge of digital media techniques. 
A degree of competence in software 
management for images and sound is an 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
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 extra merit. 

Follow up Övrigt To be discussed with the course leader. Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
Requirements 
Laboratory work (LAB1, 3 university 
credits). 
Project (PRO1; 4,5 university credits) 

Required Reading 
Will be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM129X  Examensarbete i medieteknik för 
kandidatexamen 

 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Sara Leckner, sleckner@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
 Tel. 790 6991 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Studenten ska efter genomfört 
självständigt kandidatarbete i 
medieteknik kunna: 

Studenten ska efter genomfört självständigt kandidatarbete i medieteknik 
kunna: 
  

• självständigt identifiera, 
formulera och lösa problem 
samt att genomföra uppgifter 
inom givna tidsramar 

• självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

• tillämpa vetenskaplig metod med ett vetenskapligt förhållningssätt 
• utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera 

olika undersökningsmetoder, samt kunna motivera och kritiskt 
reflektera kring dessa val. 

• tillämpa vetenskaplig metod 
med ett vetenskapligt 
förhållningssätt 

• utifrån en given 
problemformulering välja, 
anpassa och kombinera olika 
undersökningsmetoder, samt 
kunna motivera och kritiskt 
reflektera kring dessa val. 

• söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom ett 
problemområde 

• kritiskt diskutera relevanta företeelser, frågeställningar och 
situationer 

• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling 

• söka, samla, värdera och 
kritiskt tolka relevant 
information inom ett 
problemområde • självständigt arbeta med frågeställningar inom medieteknikområdet 

• göra bedömningar inom medieteknikområdet med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

• kritiskt diskutera relevanta 
företeelser, frågeställningar 
och situationer • muntligt och skriftligt, med användande av gott språk, redogöra för 

och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika 
grupper. 

• identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och ta 
ansvar för sin 
kunskapsutveckling  

• självständigt arbeta med 
frågeställningar inom 
medieteknikområdet 

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett problem med medieteknisk relevans. För att 
uppgiften ska godkännas som examensarbete måste den innehålla intressanta, 
utredningsbara frågeställningar inom ämnesområdet. Tyngdpunkten i arbetet 
ska ligga på utredning och analys. Eventuellt programmerings- eller 
utvecklingsarbete ska vara av underordnad betydelse, och syfta till att verifiera 
uppställda hypoteser och teorier. 

• göra bedömningar inom 
medieteknikområdet med 
hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter 

• muntligt och skriftligt, med 
användande av gott språk, 
redogöra för och diskutera 
information, problem och 
lösningar i dialog med olika 
grupper. 

 
I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
samt att söka och läsa in relevant aktuell litteratur. Omfattningen av arbetet 
ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört kvalificerat arbete 
under minst tio arbetsveckor. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och 
presenteras muntligt. 

 

 

Förkunskaper 
Samtliga kurser i årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet i medieteknik, KTH 
2D1574/DM1574 Medieteknik grundkurs 1A1996/AD2KOR Kommunikativa 
rum. 
Totalt 80 avslutade poäng (120 högskolepoäng). 
 
Examensarbetet är obligatoriskt för den som vill ta ut kandidatexamen. 
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Kursfordringar 
Metodkurs (MET; 3 hp) 
Projekt (XUPP; 12 hp) 
 
Rapportens titel på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Marko Turpeinen. 
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DM1523  Digital videoproduktion  Digital Video Production 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Nils P Wennerstrand, 

nilsw@nada.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 6014 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
Alla program / All Progra Föreläsningar    19 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Övningar    8 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1523 Lab    26 h          Kurssida/Course Page 

 
Ersätter 2D1523. 

Replaces 2D1523. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course provides knowledge and 
skills in the production of digital videos. 
The knowledge acquired can be applied 
for own production, at relatively low 
costs, of video films intended for a 
variety of purposes. 

Kursen ger kunskap och färdighet i digital videoproduktion. Kunskaperna kan 
användas till att på egen hand, och med förhållandevis låga 
produktionskostnader, producera videofilm för olika ändamål. 
 

Mål Aim Kursens mål är att ge kunskap om The course objective is to provide 
knowledge of  • datorbaserat produktionsflöde för video 

• computer based video 
production flow  

• olika publiceringsmetoder för video 
• filmens form och innehåll relaterat till människan som mottagare • various video publication 

methods   
för att studenterna  • the form and content of film 

in relation to man as the 
recipient  

• med hjälp av ett tekniskt sett digitalt produktionsflöde ska kunna 
producera och publicera video.   

 to enable students to  
Dessutom ska studenterna ges insikt i att, mot bakgrund av mediets särskilda 
möjligheter och svårigheter, kunna ge filmen ett anpassat innehåll. 

• produce and publish videos 
using a digital production 
flow. Against the background 
of the media’s special 
possibilities and difficulties, 
students will learn how to 
adapt contents of a film. 

 

Kursinnehåll 
I kursen behandlas hur man producerar video med hjälp av digital kamera och 
datorbaserad postproduktion. Kursmoment: Människan som recipient. 
Berättarteknik i lineära medier. Utrustning för digital videoproduktion. 
Inspelningsteknik. Datorbaserad postproduktion. Integrering av datorgrafik. 
Format och komprimering. Parallell publicering av video på videoband, dator 
och Internet. 

Syllabus 
The course also deals with how to 
produce videos with the aid of digital 
cameras and computer based post-
production. Course headings: Man as the 
recipient. Story-telling techniques in 
linear media. Equipment for digital 
video production. Recording techniques. 
Computer based post-production. 
Integration of computer graphics. 
Format size reduction. Parallel video 
publication on video band, computer and 
Internet. 

 
Kursen består av två delar. Produktionsuppgifter (individuellt) med 
tillhandahållet videomaterial. Produktionsuppgift (i projektgrupp), att efter 
egen idé producera och parallellpublicera en videofilm. 
 

Förkunskaper  God datorvana och grundläggande kunskaper i digital medieteknik. Viss 
färdighet i hantering av programvaror för bild och ljud är önskvärt. 

The course consists of two parts. 
Production tasks (individual) with 
available video material. Production task 
(in project group) to produce and 
parallel publish a video film based on 
own idea. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Prerequisites Godkända laborationer (LAB1; 3 hp). 

Godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp). 
Good computer skills and basic 
knowledge of digital media techniques. 
A degree of competence in software 
management for images and sound is an 
extra merit. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
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 Follow up 
To be discussed with course leader. Övrigt 

Antalet deltagare är begränsat. 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Requirements 
Laboratory work (LAB1; 3 university 
credits). 
Project work (PRO1; 4,5 university 
credits). 

Required Reading 
Announced at start of course. 

Other 
The number of course participants is 
limited. 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM1570  Grafisk teknik I  Graphic Arts Technology I 
 

7 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7 Christer Lie, lie@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 6043 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CMETE1 Lab    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
D3  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1570 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course on graphic arts 
production systems.  En grundkurs i grafisk teknik som behandlar hela produktionskedjan för 

trycksaksframställning. 
Aim  
After completing the course the students 
are supposed to be able to: Mål 
 Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna: 

• describe the structure of the 
graphic arts industry in 
Sweden 

• beskriva strukturen för grafisk industri i Sverige, 
• redogöra för den grafiska produktionskedjan, 

• describe the process steps in 
the graphic arts production 
chain 

• redogöra för färgrymderna RGB, CMYK och CIELAB 
• beskriva grundläggande bildredigeringsmöjligheter och praktiskt 

kunna tillämpa dessa, • explain the colour systems; 
RGB, CMYK and CIELAB • beskriva tryckanpassning av en digital bild med hjälp av 

färghanteringssystem och förklara vilka parametrar som påverkas 
samt praktiskt kunna tillämpa färghantering genom att tryckanpassa 
dokument med ICC-profiler,  

• describe basic image 
processing methods and 
apply them in practice  

• explain the principle of print 
preparation and colour 
management according to 
ICC and apply them in 
practice 

• förklara papperstillverkningens delprocesser  
• ange krav på grafiskt papper för olika tryckmetoder,  
• förklara de dominerande tryckmetodernas principer, 
• beskriva principen för miljömärkning av trycksaker,  • explain the process steps of 

paper production  • relatera tryckta produkters upplagor till lämplig tryckmetod, 
• select suitable printing 

method according to product • förklara principen för mätning av tryckkvalitet i form av densitet, 
tonåtergivning/punktförstoring och optimal färghållning enligt NCI-
metoden, 

• select suitable paper grade 
according to printing method 
and product  • utföra mätningar av densitet och punktförstoring med densitometer, 

• describe the main printing 
methods; lithography, 
flexography, gravure, silk 
screen and digital printing 

• framställa ett enfärgstryck i arkoffset, 
 
så att studenten ska kunna   

• describe the principle for 
environmental marking of 
printed products 

• producera tekniskt väl strukturerade och estetiskt tilltalande 
dokument, 

• göra lämpliga val för framtagandet av en grafisk produkt med 
avseende på upplaga, kvalitet och leveranstid,  

• explain the principle for 
measuring print quality in the 
form of print density, dot 
gain, optimal ink level, NCI, 
using a densitometer and 
perform the measurements 

• hantera problem kring konverteringar mellan olika filformat och 
versioner och     

• tillgodogöra sig de senare kurserna 2D1529 och 2D1531 samt 
inriktningen ”Tryckt kommunikation”. • produce a print ready original 

• produce a one-colour print in 
sheet-fed offset   

• work with the main text, 
image and layout 
programmes for producing 
print ready originals   

Kursinnehåll 
Föreläsningarna omfattar: översikt av den grafiska medieindustrin, 
reproduktionsteknikens grunder, färglära, teori för flerfärgstryck, dominerande 
tryckförfaranden, tryckfärger och pappers egenskaper, efterbehandling och 
distribution. 

• explain digital image 
representation of images in 
vector or bitmap format.  I kursen ingår laborationer där deltagarna får framställa ett personligt tryck. 

Följande delmoment ingår: bildinläsning, bildbehandling/tryckanpassning • explain the main file formats  
• describe the print start up 
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samt originalframställning med layoutprogram. sequence until approved 
stockpile   

• describe quality control 
methods in the graphic arts 
production work flow 

Studiebesök på ett grafiskt företag. 
 

• describe the main post 
production operation steps Förkunskaper 

Inga förkunskaper är nödvändiga.  
so that the students  

Påbyggnad • can produce technically well 
structured and 
typographically appealing  
documents 

Digital bild för publicering, 2D2529/DM2529 och Grafisk produktion, 
2D1531/DM2531. 

Kursfordringar • make suitable choices for the 
production of printed 
products with respect to the 
number of copies, print 
quality and delivery time 

En tentamen (TEN1; 5 hp), godkända laborationer (LAB1; 2 hp). Obligatorisk 
närvaro på studiebesök. 

Kurslitteratur • can produce print ready 
digital original adapted to the  
printing press 

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes K. Johansson: Grafisk 
kokbok, Guiden till grafisk produktion. Arena.  
 • will be able to follow the 

subsequent courses in the 
“Print communication” 
programme. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Syllabus 
Lectures on: survey of the graphic arts 
industry, basic reproduction technology, 
colour theory, principles for colour 
printing, page making, printing methods, 
ink and paper, post press handling and 
distribution. 
 
Laboratory work: production of a simple 
printed matter, image processing, colour 
management systems for print 
adaptation and measurement of colour 
strength. 
 
Visits to companies in the industry. 

Prerequisites 
No demand. 

Follow up 
DM2529 and DM2531 

Requirements 
Examination (TEN1; 5cr) 
Laboratory work (LAB1; 2cr) 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: K. Johansson: Grafisk 
kokbok. Guiden till grafisk produktion. 
Arena. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM1571  Introduktion till medieteknik  Introduction to Media Technology 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Leif Handberg, leifh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. +46 8 790 6802 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
Fail, pass Föreläsningar    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CMETE1 Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Studiebesök    10 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1571  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1571. 

Replaces 2D1571. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives an introduction to the 
studies in Media technology. Kursen skall utgöra en karta för den fortsatta utbildningen i medieteknik. 

 
Aim 

Mål The goal of the course is to give the 
students Efter kursen ska du kunna: 

• an introduction to media and 
media technology from 
different perspectives. 

• Reflektera över, jämföra och skapa egna definitioner av begreppen 
"medieteknik", "mediebranschen" och "medieteknikbranschen" 

• Överblicka och diskutera både ämnet och utbildningsområdet 
medieteknik 

 
so that they will  

• have a basis for the following 
education. • Förklara vad som krävs för att medierad kommunikation skall 

fungera, både gällande tekniska och icke-tekniska aspekter 
Syllabus • Redogöra för typiska roller och arbetsuppgifter för en 

medieteknikcivilingenjör i och utanför mediebranschen 
The course is meant to give an 
introduction to many things: 

• Redogöra för viktiga aktörer, struktur, organisation, utveckling och 
historik i mediebranschen 

• relevant subjects 
• the media industry 
• professional roles • Reflektera, diskutera och argumentera kring konsumenternas 

(individer, företag och organisationer) behov, valmöjligheter och 
önskemål för mediekonsumtion och medierad kommunikation 

• KTH 
• higher studies 
• the rest of the education 

programme. • Reflektera, diskutera och argumentera kring din roll som student, 
dina studier och ansvaret för lärprocessen Prerequisites 

• Söka och värdera information No special. 
• Redogöra för KTHs och universitetens historia och deras roll i 

samhällsutvecklingen 
Follow up 
Media technology courses within the 
program. • Använda utbildningsmiljön med datorer, studieadministrativa system 

mm. Requirements 
• Förstå och använda grundläggande medieteknisk terminologi Seminars (SEMA; 3 university credits) 

Project (PROA, 1,5 university credits) 
Individual project (INLA; 1,5 university 
credits). 

• Diskutera vad som utgör forskning inom ämnet medieteknik 
• Tillgodogöra dig innehåll i enklare forskningsrapporter 

 Required Reading  To be announced at course start. 
Previous year: R. Fidler R: 
Mediamorphosis: Understanding new 
media, Pine Forge. W. Gibson: Idoru, 
Berk. S. Hadenius: Massmedier, 
Bonniers. Material produced at the 
department. 

För att 
• Bättre kunna tillgodogöra sig återstoden av utbildningen 
• Få insikt i framtida yrkesmöjligheters kompetensbehov 

 

Kursinnehåll 
Other Kursen avser att ge en introduktion till flera saker, både inom området 

medieteknik och civilingenjörsprogrammet i Medieteknik: The course is only open for students at 
the M. Sc. Media Technology 
programme. 
 
Usual examiner is Leif Handberg 

• ämnet/ämnena 
• branschen (marknad, yrkesroller, användare, medieutbud och 

utvecklingstrender) 
• KTH 

706 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

• högre studier och ingenjörsarbete 
• resten av utbildningsprogrammet 

 

Förkunskaper 
Inga speciella. 

Påbyggnad 
Övriga medieteknikkurser inom programmet. 

Kursfordringar 
Seminarier (SEMA; 3 hp).  
Projektarbete (PROA; 1,5 hp). Inlämningsuppgift  (INLA; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes R. Fidler R: 
Mediamorphosis: Understanding new media, Pine Forge. W. Gibson: Idoru, 
Berk. S. Hadenius: Massmedier, Bonniers. Material producerat vid 
institutionen  
 

Övrigt 
Kursen är endast öppen för studenter på civilingenjörsprogrammet i 
Medieteknik. 
 
Ordinarie examinator är Leif Handberg. 
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DM1574  Medieteknik, grundkurs  Media Technology, Basic Course 
 

18 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 18 Nils P Wennerstrand, 

nilsw@nada.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 6014 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
MEDIA2 Föreläsningar    66 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Övningar    6 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1574 Lab    35 h          Kurssida/Course Page 

Projektuppgift    11 h          
Studiebesök    8 h          
 

Ersätter 2D1574. 

Replaces 2D1574. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives knowledge in media 
technology necessary for all media 
students, no matter which specialization 
they choose. 

Kursen ska ge medietekniska baskunskaper som civilingenjörer kan förväntas 
behöva oavsett specialisering. 
 

Mål Aim 
The goal of the course is to give the 
students Kursens mål är att 

• ge grundläggande kunskap inom medieteknik • basic knowledge in media 
technology, which means • ge grundläggande kännedom om mänsklig perception av text, bild, 

rörlig bild och ljud • basic knowledge of human 
perception of text, image, 
audio and video. • ge grundläggande kännedom om teknik och metoder för 

framställning av dessa media • basic knowledge of the 
production of these media 
elements 

för att studenterna ska 
• kunna uppskatta erforderliga informationsvolymer, bandbredder och 

tidskrav för olika media vid olika kvalitetsnivåer so that they will be able to 
• estimate required information 

volumes, bandwidths and 
transfer time for different 
media at different quality 
levels. 

• kunna kommunicera effektivt med specialister inom respektive 
område. 

 

Kursinnehåll • communicate with experts 

Varje kursavsnitt omfattar 2-4 poäng och ger en fyllig introduktion till 
området. Vissa kursmoment är gemensamma för två avsnitt, t.ex. rörliga 
bilder med ljud.  

Syllabus 
The course is devided in four parts, 2-4 
credits each; 

• photography and image Fotografi och bild: Den fotografiska bildens uppkomst och egenskaper. 
Fotografiska material i svartvitt och färg. Filtrering. Svärtningskurvan och 
teknik att påverka den. Färglära och färgmätning. Digitala bilders egenskaper 
och behandling. 

• text and graphic arts 
technology 

• sound and audio technology 
• film and video technology. 

Ansvarig: Anders Boberg, Geodesi och fotogrammetri. Prerequisites 
Rörlig bild: Film, video, 2D- och 3D-grafik, specialeffekter. 5A1230/SK1120 Waves, 

4F1224/MF1035 Electrical Engineering 
and Mathematics courses from MEDIA 
year 1. 

Ansvarig: Arild Jägerskogh, Nada. 
Ljud: Hörseln, grundläggande akustik, analog och digital audioteknik, tal och 
musik som informationsbärare, verkliga och virtuella ljudmiljöer. 

Follow up Ansvarig: Sten Ternström, Tal, musik och hörsel. 
Please, discuss with the instructor. Text och tryck: Typografi, grafisk teknik, tryckproduktion. 

Ansvarig: Christer Lie, Nada. Requirements 
Written exams (TENA; 6 university 
credits, TENB; 6 university credits), 
Laboratory lessons (LABB; 3 university 
credits) and Project (PRO1; 3 university 
credits). 

I stort sett samtliga kursens föreläsningar ges i period 1, som avslutas med 
tentamen 1. I period 2 ägnas 3 veckor på heltid åt laborationer, projektarbetet 
och studiebesök. Tentamen 2 ges i mitten av period 2. Projektarbetena 
redovisas gemensamt i december. 
 Required Reading 

To be announced at course start. 
Previous year: A. Boberg: Den 
fotografiska bildens framställning och 

Förkunskaper 
5A1230/SK1120 Vågrörelselära, 4F1224/MF1035 Elektroteknik samt 
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matematikkurserna från Media åk 1. egenskaper. Kompendium, KTH. K. 
Johansson: Grafisk kokbok. Guiden till 
grafisk produktion. Arena. S. Ternström: 
Ljud. Kompendium. KTH. S. Ascher: 
The filmmaker’s handbook – a 
comprehensive guide for the digital age. 
Plume Books. And material produced at 
the department. 

Påbyggnad 
Specialiseringar: Ljud respektive Rörlig bild. 

Kursfordringar 
Två tentamina (TENA; 6 hp) och (TENB; 6 hp). 
Projekt (PRO1; 3 hp). 
Laborationer (LABB; 3 hp). Other 

Usual examiner is Nils Enlund. 
Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes A. Boberg: Den 
fotografiska bildens framställning och egenskaper. Kompendium, KTH. K. 
Johansson: Grafisk kokbok. Guiden till grafisk produktion. Arena. S. 
Ternström: Ljud. Kompendium. KTH. S. Ascher: The filmmaker’s handbook 
– a comprehensive guide for the digital age. Plume Books. Samt material 
producerat vid institutionen. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
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DM1578  Programintegrerande kurs i medieteknik  Program Integrating Course in 
Media Technology 

 

7 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7 Per Anders Forstorp, forstorp@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6680 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CMETE1 Föreläsningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Övningar    20 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM1578  Kurssida/Course Page 

 

Kursen läses de tre första åren på programmet. 

The course is read the first three years of the programme 

Kortbeskrivning Abstract 
The course aims to facilitate for students 
to see connections between courses in 
the Media Technology program. It also 
aims to provide a foundation for good 
practices and routines in life long 
learning, by reflecting on the nature of 
learning and by active participation in 
thematic concentrations in contemporary 
cross boundary subject areas inside and 
outside the academy. The course is 
spread out over three years of the 
program and is studied continually and 
in parallel with other courses. 

Kursen skall underlätta för studenterna att se sammanhangen mellan kurserna 
i civilingenjörsprogrammet i Medieteknik samt lägga grunden till rutiner för 
livslångt lärande, genom reflektion kring lärandets villkor samt genom 
tematiska fördjupningar i aktuella gränsöverskridande ämnesområden både 
inom och utom högskolan. Kursen är fördelad på tre år och läses kontinuerligt 
under dessa tre år. 
 

Mål 
Kursens mål är att ge 

• insikt i utbildningsprogrammets uppbyggnad och kopplingarna 
mellan ämnena  Aim 

The goal and objectives of the course is 
to give: 

• möjlighet till reflektion och dokumentation av lärprocessen och av att 
kontinuerligt kunna relatera lärandet till aktuella gränsöverskridande 
teman både inom och utom högskolan 

• insight in the structure of the 
Media Technology program 
and to see connections 
between courses and subject 
areas  

 
för att studenterna ska 

• ges möjlighet att reflektera kring det egna lärandet, lärprocessen, 
lärandets förutsättningar, olika lärstilar samt kunskapens villkor  

• options for reflection and 
documentation of the 
learning processes and by 
continually relate the 
learning to contemporary 
cross boundary subject areas 
inside and outside the 
academy 

• kunna dokumentera den egna lärprocessen på ett strukturerat och 
användbart sätt och därmed skapa rutiner för ett livslångt lärande. 

• kunna relatera sitt lärande i olika kurser till aktuella tematiska 
fördjupningar. 

 
in order for the students to 

Kursinnehåll • get chances for reflecting on 
their own learning, learning 
processes, the conditions for 
learning, different styles of 
learning and the social 
conditions for knowledge  

Kursen baseras på seminarier och föreläsningar som på olika sätt och ur olika 
perspektiv berör lärandets villkor, både i generella termer och mer specifikt 
relaterat till studierna vid civilingenjörsprogrammet Medieteknik. Lärare och 
studenter väljer tillsammans ämnesområden for tematisk fördjupning. 
Studenterna använder en elektronisk portfölj, så kallad e-folio, för 
dokumentation och reflektion kring den egna lärprocessen. 

• be able to document their 
own learning processes in a 
structured and applicable 
way and thereby establish 
routines and practices for 
lifelong learning  

 

Förkunskaper 
Kursen förutsätter kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna inom 
Medieteknikprogrammet. 

• be prepared to relate the 
students learning in different 
courses to contemporary 
thematic subject areas. Kursfordringar 

Kursen omfattar 7 hp. En del examination år 1 (ÖVN1; 3 hp), nästa 
delexamination år 2 (ÖVN2; 2 hp) och sista examinationen år 3 (ÖVN3; 2 hp) 
i form av individuella samtal (eventuellt i mindre grupper). Dessutom ska 
studenten utveckla en personlig så kallad e-folio. 

Syllabus 
The course is based on seminars and 
lectures that in different ways and from 
a variety of perspectives touch on the 
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conditions for learning, both in general 
terms and more specifically related to 
the studies at the Media technology 
program. Lecturers and students 
together decide on subject areas for 
thematic concentration. The students 
will use an electronic portfolio, a so 
called e-folio, for documentation and 
reflection of their own learning 
practices. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid varje terminsstart. 
 

Övrigt 
Kursen är endast öppen för studenter på civilingenjörsprogrammet i 
Medieteknik. 
 
Ordinarie examinator är Per-Anders Forstorp. Prerequisites 

The course requires the same knowledge 
conditions as for other mandatory 
courses in the Media Technology 
program. 

Requirements 
The course is valid for 7 university 
credits, at the three first years of the 
programme. One examination takes 
place each year (ÖVN1; 3 university 
credits, ÖVN2; 2 university credits, 
ÖVN3; 2 university credits) in the form 
of individual or small group discussions. 
In addition the student will develop his 
or her own electronic portfolio. 

Required Reading 
Will be announced at course start. 

Other 
The course is mandatory and open only 
for students at the Media Technology 
program. 
 
Usual examiner is Per-Anders Forstorp. 
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DM2033  Interaktiv medieteknik  Interactive Media Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Björn Hedin, bjornh@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6990 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    10 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH3 Övningar    2 h          Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish Lab    20 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2033 Projektuppgift    20 h          Kurssida/Course Page 

 
Ersätter 2D2033. 

Replaces 2D2033. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course on information 
structuring, multi channel publishing 
and interactive web based information 
systems using XML, a general 
recommendation for data structuring. 

En avancerad kurs om informationsstrukturering, flerkanalspublicering och 
interaktiva webbaserade informationssystem som använder XML, en generell 
rekommendation för hur data kan struktureras. 
 

Aim Mål The goals of the course are that the 
student shall be able to Studenterna ska kunna 

• Utveckla XML-baserade interaktiva webbinformationssystem som 
använder W3Cs principer för Device Independence. 

• Utveckla XML-baserade 
interaktiva 
webbinformationssystem 
som använder W3Cs 
principer för Device 
Independence. 

• Analysera och modellera innehålls-, navigations- och 
interaktionsmodellen för ett informationssystem och implementera 
detta i XML-termer och databastermer. 

• Analysera och modellera 
innehålls-, navigations- och 
interaktionsmodellen för ett 
informationssystem och 
implementera detta i XML-
termer och databastermer. 

• Praktiskt använda relationsdatabaser för webbprogrammering. 
• Redogöra för och tillämpa XML-begreppen valid, well formed, xslt-

transformationer, dtd samt några exempel på XML-baserade 
vokabulärer inom medieteknik. 

• Redogöra för skillnader mellan att modellera information i en 
relationsdatabas och att modellera information i en XML-struktur. • Praktiskt använda 

relationsdatabaser för 
webbprogrammering. • Formulera, planera och genomföra en större egendefinierad 

webbprogrammeringsuppgift. • Redogöra för och tillämpa 
XML-begreppen valid, well 
formed, xslt-
transformationer, dtd samt 
några exempel på XML-
baserade vokabulärer inom 
medieteknik. 

• Finna lösningar på programmeringsproblem på internet. 
• Utveckla och använda enhanced podcasts i utbildnings- och andra 

sammanhang. 
 
För att de ska • Redogöra för skillnader 

mellan att modellera 
information i en 
relationsdatabas och att 
modellera information i en 
XML-struktur. 

• Ha förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
• Ha förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 
• Kunna söka och värdera kunskap 
• Kunna följa kunskapsutvecklingen inom XML 
• Förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att kunna medverka i 

utveckling av och svara för utnyttjande av XML-teknik i produktion 
och utvecklingsarbete. 

• Formulera, planera och 
genomföra en större 
egendefinierad 
webbprogrammeringsuppgift
.  

• Finna lösningar på 
programmeringsproblem på 
internet. 

Kursinnehåll 
Kursen går ingående igenom XML och ett antal XML-relaterade tekniker, 
med fokus på publicering och parallellpublicering för användning i interaktiva 
informationssystem. Den viktigaste delen av kursen är transformationer 
mellan olika XML-vokabulärer med XSLT. Andra områden som behandlas är 
”constraints” med DTD, sökning i XML-strukturer med XPath, metadata, 
SVG, SMIL, RSS och Podcasts. 

• Utveckla och använda 
enhanced podcasts i 
utbildnings- och andra 
sammanhang. 

 
För att de ska 

• Ha förmåga att göra 
självständiga och kritiska 
bedömningar, 

Halva kursen består av föreläsningar och laborationer inom ovanstående 
områden. Vissa områden är utvidgningar och läses in på egen hand för den 
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som vill ha högre betyg. De flesta föreläsningar finns även tillgängliga som 
förinspelat material tillgängligt via enhanced podcasts och 3gp-videofiler 
anpassade för mobiltelefoner och iPods. 

• Ha förmåga att självständigt 
urskilja, formulera och lösa 
problem 

• Kunna söka och värdera 
kunskap Den andra halvan av kursen består av en projektuppgift vilken går ut på att 

implementera ett XML-baserat interaktivt webbinformationssystem. Både 
laborationerna och projektet kräver arbete utanför de schemalagda tillfällena, i 
synnerhet för den som aspirerar på högre betyg. 

• Kunna följa 
kunskapsutvecklingen inom 
XML 

• Förvärvat kunskapsmässiga 
förutsättningar att kunna 
medverka i utveckling av och 
svara för utnyttjande av 
XML-teknik i produktion 
och utvecklingsarbete. 

Interaktionsbegreppet behandlas endast inom ramen för webbaserade system. 
Kursen är laborations- och programmeringsintensiv. 
 

Förkunskaper 
För att läsa kursen bör du kunna 
Koda html för hand 
Kunna redogöra för MIME-typer och dess användning i webbsammanhang 
Redogöra för hur variabler överförs mellan formulär och webbscript med http 
GET och POST. 
Skriva enklare dynamiska sidor med något programmeringsspråk, helst PHP. 
Modellera enklare databaser. 
Använda SQL för att ställa frågor mot en databas 
 
Dessa kunskaper kan införskaffas exempelvis genom att läsa kursen 
2D2051/DM1051, Databasteknik och datorkommunikation eller motsvarande 
( t ex 2D1343, 2D1344/DD1344 eller 2D1345). 

Syllabus 
XML and XML related technologies 
with a focus on publishing and parallel 
publishing for use in interactive 
information systems. The most 
important part is transformations 
between different XML vocabularies 
using XSLT. Other areas covered are 
constraints with DTDs, XML based 
searches with XPath, transformations 
with XSLT, metadata, SVG, SMIL, RSS 
and Podcasts. 
Half of the course consists of lectures 
and exercises in the areas mentioned 
above. Some areas are non-mandatory 
and not included in lectures, but can be 
read in order to get a higher grade. Most 
lectures are also available as enhanced 
podcasts and 3gp video files adapted for 
mobile use on iPods or mobile phones. 
The other half of the course is a 
programming project where an XML-
based interactive web information 
system is built. Both the exercises and 
the project require independent work 
outside of the schedule, especially for 
students interested in higher grades. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter och projekt (PRO1; 7,5 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Preliminärt E. Rusty: XML in a nutshell, O’Reilly. 
 

Övrigt 
The course contains many programming 
assignments. 

Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Prerequisites 
Write html code without a graphical 
editor 
Account for MIME-types and their use 
in a web context 
Account for how variables are transfered 
between html forms and web scripts 
using http GET and POST. 
Write simple dynamic web pages using 
some programming language, preferably 
PHP: 
Model simple databases. 
Use SQL to query databases 
 
These skills can be obtained by 
following the course 2D2051/DM1051, 
Computer Technology and 
Communication or an equivalent course 
(like 2D1343, 2D1344/DD1344 or 
2D1345). 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Laboratory work and a project (PRO1; 
7,5 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Preliminary book is "E. Rusty: XML in 
a nutshell, O’Reilly" was used. 
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Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM226X  Examensarbete inom publiceringsteknik  Master's Project in Publishing 
Technology 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Sara Leckner, sleckner@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6991 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Övningar    2 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/ Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM226X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1026.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1026. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within publishing 
technology. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom publiceringsteknik av utredande 
karaktär. 
 

Aim 
Mål The goal of the master project is to give 

the students valuable experience of Examensarbetet utgör ett större självständigt arbete av utredande karaktär 
• apply scientific methods 

using a scientific perspective  
Efter genomfört examensarbete ska du kunna: • identify and formulate a 

problem in a scientifically 
established way 

• tillämpa vetenskaplig metod med ett vetenskapligt förhållningssätt 
• identifiera och formulera ett problem på ett vetenskapligt vedertaget 

sätt. • perform  a state-of-the-art 
review of a given field 

• genomföra en omvärldsanalys för ett givet område • based on a given problem 
description choose, adapt, 
and combine different 
investigative methods, and be 
able to motivate and 
critically reflect upon these 
choices 

• utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera 
olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring 
dessa val. 

• planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån uppsatta delmål 
och tidsramar 

• plan and execute an 
independent project with 
defined sub-goals and within 
a given time frame 

• praktiskt tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under 
studietiden 

• kritiskt granska och värdera ett vetenskapligt arbete, identifiera 
styrkor och svagheter, samt föreslå hur arbetet kan vidareutvecklas • apply the knowledge and 

skills acquired during the 
course of your  studies • framställa en rapport som med gott språkbruk klart och tydligt 

beskriver de olika stegen i ett specifikt vetenskapligt arbete och som 
följer vedertagen praxis vid vetenskaplig rapportering 

• critically review and evaluate 
a scientific work, identify 
strengths and weaknesses, 
and suggest further 
improvements 

• presentera och diskutera ett vetenskapligt arbete muntligt på ett klart, 
tydligt och mottagaranpassat sätt inom givna tidsramar 

• identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 
din kompetens. 

• using good language and 
following accepted practice 
in scientific reporting, write a 
report which clearly 
describes the different steps 
in a specific scientific work 

 

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom publiceringsteknik. 
För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas 
intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i 
arbetet ska ligga på utredning och analys. Examensarbeten resulterar mycket 
sällan i en färdig produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att 
examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader. 

• present and publicly discuss 
a scientific work orally, in a 
clear, consistent manner, 
adapted to the audience and 
within a given time frame 

• identify one’s need for 
further knowledge and 
continuously develop one’s 
own competencies. 

Examensarbetet innehåller: 
• föreläsnings- och seminarieserie 
• individuellt projektarbete.  Syllabus 

The master project must treat a problem 
within publishing technology. The 

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
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och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. 
Examensarbetet görs individuellt. 

problem must focus on questions from 
the field of publishing technology that 
are of interest to investigate and analyze. 
The main part of the work should be 
investigation and analysis. Projects very 
seldom result in a finished product. It 
must be obvious that the student has 
completed at least five months of 
qualified work. 
The master project contains: 

 

Förkunskaper 
För de som går kompetensinriktningen Publiceringsteknik krävs avslutad och 
godkänd högre kurs i Publiceringsteknik (2D1527). Det normala är att 
teknologen gör sitt examensarbete inom den kompetensinriktning som 
han/hon valt, detta är emellertid inte något absolut krav. Den som valt en 
kompetensinriktning utanför området kan få göra examensarbete i 
publiceringsteknik om han/hon ändå har tillräckliga förkunskaper för 
examensarbetet i fråga. 
Examensarbete bör normalt utföras under höstterminen i femte årskursen. 

• a series of lectures and 
seminars 

• individual project work? 
A detailed specification and a time 
schedule for the project must be made. 
A search for relevant literature in the 
field must be made and relevant 
literature must be studied as a 
foundation for the work. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. 
The work is done individually.   

Kursfordringar 
Arbetet ska redovisas skriftligt i rapportform samt muntligt som 
mellanredovisning och slutredovisning. Visst närvarokrav föreligger vid 
föreläsningar och seminarier.  
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp)  
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

The master project is normally 
performed during the last term of 
studies. 

Requirements 
The work is presented in a written 
report, at a discussion seminar and in an 
oral final presentation. There are some 
lectures and seminars with obligatory 
attendance. 
Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM228X  Examensarbete inom medieteknik  Master's Project in Media 
Technology 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Sara Leckner, sleckner@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6991 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Övningar    2 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/ Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM228X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1028.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1028. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within media 
technology. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom medieteknik av utredande karaktär. 
 

Mål Aim 
Examensarbetet utgör ett större självständigt arbete av utredande karaktär The goal is that, after completing the 

course, you will be able to:   Efter genomfört examensarbete ska du kunna: • apply scientific methods 
using a scientific perspective • tillämpa vetenskaplig metod med ett vetenskapligt förhållningssätt 

• identify and formulate a 
problem in a scientifically 
established way 

• identifiera och formulera ett problem på ett vetenskapligt vedertaget 
sätt. 

• genomföra en omvärldsanalys för ett givet område • perform  a state-of-the-art 
review of a given field • utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera 

olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring 
dessa val. 

• based on a given problem 
description choose, adapt, 
and combine different 
investigative methods, and be 
able to motivate and 
critically reflect upon these 
choices 

• planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån uppsatta delmål 
och tidsramar 

• praktiskt tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under 
studietiden • plan and execute an 

independent project with 
defined sub-goals and within 
a given time frame 

• kritiskt granska och värdera ett vetenskapligt arbete, identifiera 
styrkor och svagheter, samt föreslå hur arbetet kan vidareutvecklas 

• framställa en rapport som med gott språkbruk klart och tydligt 
beskriver de olika stegen i ett specifikt vetenskapligt arbete och som 
följer vedertagen praxis vid vetenskaplig rapportering 

• apply the knowledge and 
skills acquired during the 
course of your  studies 

• critically review and evaluate 
a scientific work, identify 
strengths and weaknesses, 
and suggest further 
improvements 

• presentera och diskutera ett vetenskapligt arbete muntligt på ett klart, 
tydligt och mottagaranpassat sätt inom givna tidsramar 

• identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 
din kompetens. 

• using good language and 
following accepted practice 
in scientific reporting, write a 
report which clearly 
describes the different steps 
in a specific scientific work 

 

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom medieteknik. För att 
uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta 
frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska 
ligga på utredning och analys. Examensarbeten resulterar mycket sällan i en 
färdig produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att 
examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader. 

• present and publicly discuss 
a scientific work orally, in a 
clear, consistent manner, 
adapted to the audience and 
within a given time frame. 

Examensarbetet innehåller: 
Syllabus • föreläsnings- och seminarieserie The master’s project must treat a 
problem within media technology. The 
problem must focus on questions from 
the field of media technology that are of 
interest to investigate and analyze. The 

• individuellt projektarbete.  
I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
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Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. 
Examensarbetet görs individuellt. 

main part of the work should be 
investigation and analysis. Projects very 
seldom result in a finished product. It 
must be obvious that the student has 
completed at least five months of 
qualified work. 
The master’s project contains: 

 

Förkunskaper 
Institutionen gör en individuell bedömning av förkunskaperna för att 
kontrollera att de är tillräckliga för examensarbetet i fråga. Examensarbete bör 
normalt utföras under höstterminen i femte årskursen. 

• a series of lectures and 
seminars 

• individual project work 
Kursfordringar A detailed specification and a time 

schedule for the project must be made. 
A search for relevant literature in the 
field must be made and relevant 
literature must be studied as a 
foundation for the work. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. The work is done 
individually.  

Arbetet ska redovisas skriftligt i rapportform samt muntligt som 
mellanredovisning och slutredovisning. Visst närvarokrav föreligger vid 
föreläsningar och seminarier.  
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp)  
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. The master’s project is normally 

performed during the last term of 
studies. Kurslitteratur 

Bestäms individuellt. 
Requirements  The work is presented in a written 
report, at a discussion seminar, and in an 
oral final presentation. There are some 
lectures and seminars with obligatory 
attendance. 
Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM250N  Närvaroproduktion på distans  Telepresence Production 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Leif Handberg, leifh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. +46 8 790 6802 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
IAM(MEDIA3) Lektioner    10 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MEDIA3, TMEMM1  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM250N Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1573. 

Replaces 2D1573. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course treating and using net 
based systems for communication. En fortsättningskurs som behandlar och genomförs med nätverksbaserade 

system för kommunikation. 
Aim  
The goals of the course are to give the 
students Mål 

• knowledge about the use of 
net based systems for 
communication 

Kursens mål är att ge 
• kunskaper om nätverksbaserade system för kommunikation 
• kunskaper om berättarteknik och principer för kommunikation med 

rörliga bilder 
• knowledge about storytelling 

and communication with 
video för att studenterna ska so that they will be able to 

• kunna kombinera olika medieelement för att producera en känsla av 
närvaro som grund för förtroende och god kommunikation. 

• combine media elements to 
produce a sense of presence 
as a basis for trust and good 
communication. 

 

Kursinnehåll Syllabus 
Kursen innehåller föreläsningar, lokalt och på distans, övningar och 
demonstrationer samt ett större avslutande projektarbete i grupp. 

Lectures, local and distance, and 
demonstrations; Storytelling; Integration 
of PC, CD-ROM, video, internet, video 
mixing, keying etc. 

 
Följande ämnen behandlas: 
ISDN-baserade kommunikationslösningar med audio och video; 
Berättarteknik; Integration mellan PC, CD-ROM, video, internet; användning 
av videomixer; nycklingsteknik etc. 

Prerequisites 
Compulsory media courses on the M.Sc. 
program in Media technology. 

 Follow up 
Please, discuss with the instructor. 

Förkunskaper Requirements Kursen förutsätter kunskaper motsvarande de obligatoriska 
medieteknikkurserna inom civilingenjörsutbildningen i medieteknik. 

Project (PRO1; 6 university credits). 

Required Reading 
Påbyggnad To be announced at course start. 

Diskuteras med kursledaren. Other 
Students from Høgskolen (university) in 
Gjøvik in Norway are taking the course 
together with the students from KTH. 
Some of the lessons are held in distance 
from Norway. 
The course is made on a project basis 
and assumes a lot of commitment 
outside of the scheduled hours. 
 
Examiner is Leif Handberg. 

Kursfordringar 
Projekt (PRO1; 6 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Kursen läses tillsammans med studenter på Høgskolen i Gjøvik i Norge (på 
distans) där flera av föreläsningarna ges. 
Kursen är projektbaserad och förutsätter mycket engagemang på icke 
schemalagd tid. 
Examinator är Leif Handberg. 
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DM2517  XML för publicering  XML for Publishing 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Björn Hedin, bjornh@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6990 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TKN(MEDIA4) Övningar    2 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Lab    24 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Projektuppgift    20 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2517  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1517. 

Replaces 2D1517. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course on information 
structuring, multi channel publishing 
using XML, a general recommendation 
for data structuring. 

En avancerad kurs om informationsstrukturering och flerkanalspublicering 
med XML, som är en generell rekommendation för hur data kan struktureras. 
 

Mål Aim 
The goals of the course are that the 
student shall be able to Studenterna ska kunna 

• utveckla XML-baserade interaktiva webbinformationssystem som 
använder W3Cs principer för Device Independence. 

• develop XML based 
interactive web systems 
using W3C's principles for 
Device Independence. 

• analysera och modellera innehålls-, navigations- och 
interaktionsmodellen för ett informationssystem och implementera 
detta i XML-termer och databastermer. 

• analyze and model the 
content-, navigation- and 
interaction models for an 
information system, and 
implement this in XML and 
database terms. 

• praktiskt använda relationsdatabaser för webbprogrammering. 
• redogöra för och tillämpa XML-begreppen valid, well formed, xslt-

transformationer, dtd samt några exempel på XML-baserade 
vokabulärer inom medieteknik. • use relational databases for 

web programming • redogöra för skillnader mellan att modellera information i en 
relationsdatabas och att modellera information i en XML-struktur. • account for and apply the 

XML concepts valid, well 
formed, xslt-transformations, 
dtd and some examples of 
XML bases vocabularies 
used in media technology. 

• formulera, planera och genomföra en större egendefinierad 
webbprogrammeringsuppgift. 

• finna lösningar på programmeringsproblem på internet. 
• utveckla och använda enhanced podcasts i utbildnings- och andra 

sammanhang. 
• account for differences 

between modeling 
information in a relational 
database and modeling 
information in an XML 
structure. 

För att de ska 
• ha förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
• ha förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 
• kunna söka och värdera kunskap • formulate, plan and 

implement an information 
system development. 

• kunna följa kunskapsutvecklingen inom XML 
• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att kunna medverka i 

utveckling av och svara för utnyttjande av XML-teknik i produktion 
och utvecklingsarbete. 

• find solutions to 
programming problems on 
the internet. 

• use and develop enhanced 
podcasts for use in education 
and other contexts. 

 

Kursinnehåll 
So that they will Kursen går ingående igenom XML och ett antal XML-relaterade tekniker, 

med fokus på publicering och parallellpublicering. Den viktigaste delen av 
kursen är transformationer mellan olika XML-vokabulärer med XSLT. Andra 
områden som behandlas är ”constraints” med DTD och XML Schema, länkar 
med XLink och XPointer, sökning i XML-strukturer med XPath och XQuery, 
layout med CSS och XSL Formatting Objects, metadata samt RSS och 
Podcasts. 

• be able to do independent 
and make independent and 
critical judgments 

• be able to independently 
discern, formulate and solve 
problems 

• be able to seek and evaluate 
knowledge 

Halva kursen består av föreläsningar och laborationer inom ovanstående • be able to follow knowledge 
development and 
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områden. Vissa områden är utvidgningar och läses in på egen hand för den 
som vill ha högre betyg. . De flesta föreläsningar finns även tillgängliga som 
förinspelat material tillgängligt via enhanced podcasts och 3gp-videofiler 
anpassade för mobiltelefoner och iPods. 

• gain the ability to participate 
in development and use of 
XML technology in 
production and development 
work. 

Kursen är laborations- och programmeringsintensiv. Syllabus 
 XML and XML related technologies 

with a focus on publishing and parallel 
publishing for use in interactive 
information systems. The most 
important part is transformations 
between different XML vocabularies 
using XSLT. Other areas covered are 
constraints with DTDs and XML 
Sche3mas, links with XLink and 
XPointer, XML based searches with 
XPath and XQuery, layout with CSS 
and XSL Formatting Objectstrans, 
metadata, RSS and Podcasts. 

Förkunskaper 
Koda html för hand. 
Kunna redogöra för MIME-typer och dess användning i webbsammanhang. 
Redogöra för hur variabler överförs mellan formulär och webbscript med http 
GET och POST. 
Skriva enklare dynamiska sidor med något programmeringsspråk, helst PHP. 
Modellera enklare databaser. 
Använda SQL för att ställa frågor mot en databas. 
 
Dessa kunskaper kan införskaffas exempelvis genom att läsa 
2D1310/DD1310, 2D1320/DD1320 samt 2D1334/DD1334. 

Half of the course consists of lectures 
and exercises in the areas mentioned 
above. Some areas are non-mandatory 
and not included in lectures, but can be 
read in order to get a higher grade. Most 
lectures are also available as enhanced 
podcasts and 3gp video files adapted for 
mobile use on iPods or mobile phones. 
The other half of the course is a 
programming project where an XML-
based interactive web information 
system is built. Both the exercises and 
the project require independent work 
outside of the schedule, especially for 
students interested in higher grades. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Laborationsuppgifter och projekt (LAB1; 7,5 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Preliminärt E. Rusty: XML in a nutshell, O’Reilly. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. The course contains many programming 

assignments. 

Prerequisites 
Write html code without a graphical 
editor 
Account for MIME-types and their use 
in a web context. 
Account for how variables are 
transferred between html forms and web 
scripts using http GET and POST. 
Write simple dynamic web pages using 
some programming language, preferably 
PHP: 
Model simple databases. 
Use SQL to query databases. 
 
These skills can be obtained by 
following the courses 2D1310/DD1310, 
2D1320/DD1320 and 2D1334/DD1334. 

Follow up 
Please, discuss with the instructor. 

Requirements 
Laboratory work and a project (LAB1; 
7,5 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Preliminary book is "E. Rusty: XML in 
a nutshell, O’Reilly" was used. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM2529  Digital bild för publicering  Digital Images for Publication 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Christer Lie, lie@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6043 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TKN(MEDIA4) Övningar    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    15 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2529 Studiebesök    8 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätter 2D1529. 

Replaces 2D1529. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course about analogue and 
digital photography, reproduction 
technology, colour management systems 
and digital image processing.   

En fortsättningskurs om analogt och digitalt fotografi, reproduktionsteknik, 
färghanteringssystem samt digital bildbehandling. 
 

Mål Aim 
After taking the course the students are 
supposed to be able to: Studenterna ska efter genomgången kurs kunna: 

  
• praktiskt lösa en fotografisk uppgift, inbegripet val av lämpligt 

objektiv och inställningar för att erhålla önskat perspektiv, 
skärpedjup och exponering,   

• solve a photographic task 
including choice of suitable 
objective and settings with 
respect to required 
perspective,  depth of field 
and exposure 

• bedöma och kvantifiera fotografiska systems bildkvalitet vad gäller 
skärpa, tonreproduktion och brus, 

• select general scanner 
settings for image reading 
with scanner and digital 
camera with respect to 
publication channel 

• färglärans grunder, vara förtrogen med begrepp som färgtemperatur 
och färgkoordinater, samt kunna utnyttja denna kunskap i praktisk 
fotografi, 

• bedöma hur hög pixeltäthet som behövs vid digital fotografi för att 
undvika bildstörningar och andra kvalitetsförluster, • explain digital image 

representation of images in 
vector or bitmap format  • motivera generella inställningar vid bildinläsning med skanner och 

digital kamera med avseende på publiceringskanal,  • apply suitable compression 
algorithms to digital images  • förklara digital representation av bilder i vektor- samt bitkarteformat, 

• adapt digital images by 
image processing, image 
analysis and screening with 
respect to publication 
channel  

• tillämpa komprimeringsalgoritmer och –metoder för digitala bilder, 
• förbereda digitala bilder med bildbehandlingsoperationer, bildanalys 

och rastrering med avseende på publiceringskanal,  
• kunna tillämpa färghanteringssystem för att anpassa digitala bilder 

med avseende på tryckmetod, • use image processing 
systems for adapting digital 
images with respect to 
publication channel 

• förklara principen för färgmätningsmetoder och 
färgrepresentationsystem, 

• explain the principles of 
colour measurement and 
colour representation systems 

 
för att studenterna  

• självständigt ska kunna producera väl strukturerade digitala 
dokument anpassade till publiceringsmetod genom analys av 
produktionsflöde och tillämning av bild- och färghanteringsprogram, 

 
so that the students  

• independently can produce 
digital originals  adapted to 
publication method by 
analysis of the production 
flow and the use of 
appropriate image and colour 
management programs 

• ska ha en klar förståelse för hur rastreringsmetoder kan tillämpas, 
• ska ha en klar förståelse för hur färgrymdskonverteringar genomföras 

i färghanteringssystem och när tillhörande renderingsmodeller är 
tillämpbara.  

 • will have a clear 
understanding of the 
principles for screening 
methods and how they can be 
applied  

Kursinnehåll 
Föreläsningar och laborationer inom följande områden:   
Fotografisk reproduktionsteknik.  
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Bildinläsning, digital representation av bilder, komprimering, 
bildbehandlingsoperationer, bildanalys och rastrering.  

• will have a clear 
understanding of colour 
space transformations in 
colour management and of 
the applicability of 
corresponding rendering. 

Färghanteringssystem, färgmätning, och färgrymder. 
Studiebesök på prepressföretag. 
 

Syllabus Förkunskaper 
Lectures and laboratory work within the 
following areas: 2D1528/DM1528 Medieproduktion, ak eller 2D1574/DM1574 Medieteknik, 

gk eller motsvarande. Photographic reproduction technology, 
Image scanning, digital image 
representation of pictures, image 
compression, image processing, image 
analysis and screening. 

Påbyggnad 
2D1531/DM2531 Grafisk produktion, 2D1378/DH1378 Text och 
bildbehandling. Examensarbete inom Digital bild för publicering. Diskuteras 
med kursansvarig. Colour management systems colour 

measurement and colour spaces.   

Kursfordringar Prerequisites 
Tentamen (TEN1; 4,5 hp) 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp). 

2D1528/DM1528 Media production, 
general course or 2D1574/DM1574 
Media Technology, general course or 
corresponding. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes L. O. Heneberg: Fotografi, 
teori och tillämpningar. Frazer: Color management. 

Follow up 
2D1531/DM2531 Graphic arts 
production, 2D1378/DH1378 Text and 
image handling. Thesis work within 
Digital image for publication. To be 
discussed with the course examiner. 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Requirements 
Examination (TEN1; 4,5 university 
credits) 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits). 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM2531  Grafisk produktion  Graphic Arts Production 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Christer Lie, lie@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6043 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TKN(MEDIA4) Lab    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
TIMEH3 Studiebesök    8 h          Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2531 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1531. 

Replaces 2D1531. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course on graphic arts 
production systems. En fortsättningskurs om grafiska produktionssystem. 

 
Aim 

Mål After completing the course the students 
are supposed to be able to:  Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna: 
 • förklara papperstillverkningens delsteg, • describe the main printing 

methods and their sub stages 
such as paper transport and 
ink transfer  

• förklara de dominerande tryckmetodernas principer och ingående 
delmoment som papperstransport genom tryckpressen och 
färgöverföring, 

• describe the main post press 
operations; cutting folding 
and binding  

• de dominerande efterbearbetningsprocesserna; skärning, falsning och 
bindning, 

• beskriva  trycksakers miljöpåverkan beroende på pappersval och 
tryckmetod, 

• describe the principle for 
environmental protection 
marking of printed products 
with respect to printing 
method and paper grade  

• redogöra för regler och förordningar inom inre och yttre miljö, 
• förutse tryckta pappersprodukters optiska och mekaniska egenskaper, 

• describe rules and guidelines 
for environmental protection  

• relatera tryckbarhet och körbarhet till pappers- och färgegenskaper, 
• relatera tryckta produkters upplagor till lämplig tryckmetod, • explain the stages of paper 

production  • planera produktionsstyrningssystem för grafisk produktion, 
• förklara metoder för mätning av tryckkvalitet, • predict optical and 

mechanical properties of 
printed products  • självständigt sammanställa material och presentera det inför en 

grupp, • predict printability and 
runnability to paper, ink and 
printing press  

• arbeta i projektarbete och samarbeta i grupp för att inom givna 
tidsramar rapportera och redovisa resultatet såväl skriftligt som 
muntligt, • select suitable printing 

method according to product 
and number of prints  • framställa ett fyrfärgstryck i arkoffset, 

• analysera tryckpressars konstruktion, styrsystem och användning i 
grafisk produktionssystem, 

• select suitable paper grade 
according to printing method 
and product  • välja relevant tryckmetod samt material för  grafisk produktion, 

såsom papper, färg och tryckform. 
• planning graphic arts 

production control systems  
 • independently compile 

information and present it to 
an audience  

Kursen förbereder studenterna för att självständigt kunna delta i 
produktionslednings- och utvecklingsarbete i grafisk industri. 

• explain the principle for 
measuring print quality in the 
form of print density, dot 
gain, optimal ink level, NCI, 
using a densitometer and 
perform the measurements  

 

Kursinnehåll 
Laborationer i tryckteknik samt studiebesök på grafiska företag inom följande 
områden.   
Papperstillverkning. Pappersprodukters mekaniska och optiska egenskaper, 
tryckbarhet, körbarhet.  

• produce a four-colour print in 
sheet-fed offset  

• describe quality control 
methods in the graphic arts 
production work flow  

 
Tryckfärg. Sammansättning, torkprinciper och analysmetoder.   
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 • describe the main post 
production operation steps  Tryckpressars utveckling. Olika tryckförfaranden såsom högtryck, offset, 

djuptryck, screentryck och kontaktlösa tryckmetoder. Delmoment: pressens 
olika beståndsdelar, papperstransport genom pressen.  

• work and cooperate in 
project groups and within 
given time limits write a 
report and   

• present  Tryckkvalitet, styrning och mätning av tryckprocessen. 
so that the students    

• can produce technically well 
structured and 
typographically appealing 
documents,  

Förkunskaper 
2D1528/DM1528 Medieproduktion, allmän kurs  
eller 2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs eller 2D1574/DM1574 Medieteknik, 
grundkurs eller motsvarande. • make suitable choices for the 

production of printed 
products with respect to the 
number of copies, print 
quality and delivery time  

Påbyggnad 
2D1527DM2527, Publiceringsteknik, hk. Examensarbete inom Grafisk 
produktion. Diskuteras med kursansvarig. 

• Analyze construction and 
control systems for graphic 
arts production systems  

Kursfordringar 
Laborationer samt deltagande i studiebesök (LAB1; 3 hp) 
Projektuppgift (PRO1; 3 hp) 
Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp). 

• choose relevant print method 
and materials for graphic arts 
production  

Kurslitteratur Syllabus 
Laboratory work in printing technology 
and visits to graphic arts companies 
within the following areas: 

Meddelas vid kursstart. Läsåret 05/06 användes H. Kipphan: Handbook of 
print media i kursen 2D1515 Grafisk maskin- och materiallära. 
  

Paper manufacturing. Paper production 
mechanical and optical properties, 
printability and runnability. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

 
Printing inks. Composition, drying 
principles and analyze methods. 
 
The development of printing presses. 
Different printing methods such as letter 
press, lithographic offset, gravure, 
screen non impact printing methods. 
Subsections: the different parts of the 
printing press and paper transport in the 
press. 
 
Print quality, measurement and control 
of the printing process. 

Prerequisites 
2D1528/DM1528 Media production, 
general course or 2D1520 Graphic arts 
technology, minor course or 
2D1574/DM1574 Media technology, 
general course or corresponding. 

Follow up 
2D1527/DM2527 Media Production 

Requirements 
Laboratory assignments (LAB1; 3 
university credits) 
Project work (PRO1; 3 university 
credits) 
Hand-in assignments (INL1; 1,5 
university credits) 

Required Reading 
To be announced at course start. 
2005/2006 H Kipphan: Handbook of 
print media was used in the course 
2D1515. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM2550  Marknadssystem  Market Systems 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Christer Lie, lie@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6043 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMEMM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2550 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1550 

Replaces 2D1550. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is given by the Stockholm 
School of Economics, with the course 
number 2101. Information on the course 
is found on the course webpage: 

Kursen ges av Handelshögskolan och har där kursnummer 2101. Information 
om kursen finns på kursens webbplats på Handelshögskolan: 
https://studentweb.hhs.se/courseweb/ 
CourseWebPublic/CWPublic.ASP?WCI= 
CourseDescription&CourseNr=2101 

https://studentweb.hhs.se/courseweb/ 
CourseWebPublic/CWPublic.ASP?WCI
= 
CourseDescription&CourseNr=2101   

Mål Aim 
After completing the course the students are supposed to be able to:  After completing the course the students 

are supposed to be able to:    
• describe the main printing methods and their sub stages such as paper 

transport and ink transfer  
• describe the main printing 

methods and their sub stages 
such as paper transport and 
ink transfer  

• describe the main post press operations; cutting folding and binding  
• describe the principle for environmental protection marking of 

printed products with respect to printing method and paper grade  
• describe the main post press 

operations; cutting folding 
and binding  • describe rules and guidelines for environmental protection  

• describe the principle for 
environmental protection 
marking of printed products 
with respect to printing 
method and paper grade  

• explain the stages of paper production  
• predict optical and mechanical properties of printed products  
• predict printability and runnability to paper, ink and printing press  
• select suitable printing method according to product and number of 

prints  • describe rules and guidelines 
for environmental protection  

• select suitable paper grade according to printing method and product  • explain the stages of paper 
production  • planning graphic arts production control systems  

• predict optical and 
mechanical properties of 
printed products  

• independently compile information and present it to an audience  
• explain the principle for measuring print quality in the form of print 

density, dot gain, optimal ink level, NCI, using a densitometer and 
perform the measurements  

• predict printability and 
runnability to paper, ink and 
printing press  • produce a four-colour print in sheet-fed offset  • select suitable printing 
method according to product 
and number of prints  

• describe quality control methods in the graphic arts production work 
flow  

• select suitable paper grade 
according to printing method 
and product  

• describe the main post production operation steps  
• work and cooperate in project groups and within given time limits 

write a report and  • planning graphic arts 
production control systems  • present  

• independently compile 
information and present it to 
an audience  

so that the students  
 

• can produce technically well structured and typographically 
appealing documents,  

• explain the principle for 
measuring print quality in the 
form of print density, dot 
gain, optimal ink level, NCI, 
using a densitometer and 
perform the measurements  

• make suitable choices for the production of printed products with 
respect to the number of copies, print quality and delivery time  

• Analyze construction and control systems for graphic arts production 
systems  • produce a four-colour print in 

sheet-fed offset  • choose relevant print method and materials for graphic arts • describe quality control 
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production  methods in the graphic arts 
production work flow   

• describe the main post 
production operation steps  

• work and cooperate in 
project groups and within 
given time limits write a 
report and  

• present  
so that the students  
 

• can produce technically well 
structured and 
typographically appealing 
documents,  

• make suitable choices for the 
production of printed 
products with respect to the 
number of copies, print 
quality and delivery time  

• Analyze construction and 
control systems for graphic 
arts production systems  

• choose relevant print method 
and materials for graphic arts 
production  
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DM2552  Mediemanagement  Media Management 
 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Christer Lie, lie@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6043 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    72 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMEMM1 Övningar    56 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2552 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1552. 

Replaces 2D1552. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is given by the Stockholm 
School of Economics, with the course 
number 5082. Information on the course 
is found on the course webpage:  
https://studentweb.hhs.se/courseweb/ 
CourseWebPublic/CWPublic.ASP?WCI
= 
CourseDescription&CourseNr=5082  

Kursen ges av Handelshögskolan och har där kursnummer 5082. Information 
om kursen finns på kursens webbplats på Handelshögskolan: 
https://studentweb.hhs.se/courseweb/ 
CourseWebPublic/CWPublic.ASP?WCI= 
CourseDescription&CourseNr=5082 
 

Mål Aim 
After completing the course the students are supposed to be able to:  After completing the course the students 

are supposed to be able to:    
• describe the main printing methods and their sub stages such as paper 

transport and ink transfer  
• describe the main printing 

methods and their sub stages 
such as paper transport and 
ink transfer  

• describe the main post press operations; cutting folding and binding  
• describe the principle for environmental protection marking of 

printed products with respect to printing method and paper grade  
• describe the main post press 

operations; cutting folding 
and binding  • describe rules and guidelines for environmental protection  

• describe the principle for 
environmental protection 
marking of printed products 
with respect to printing 
method and paper grade  

• explain the stages of paper production  
• predict optical and mechanical properties of printed products  
• predict printability and runnability to paper, ink and printing press  
• select suitable printing method according to product and number of 

prints  • describe rules and guidelines 
for environmental protection  

• select suitable paper grade according to printing method and product  • explain the stages of paper 
production  • planning graphic arts production control systems  

• predict optical and 
mechanical properties of 
printed products  

• independently compile information and present it to an audience  
• explain the principle for measuring print quality in the form of print 

density, dot gain, optimal ink level, NCI, using a densitometer and 
perform the measurements  

• predict printability and 
runnability to paper, ink and 
printing press  • produce a four-colour print in sheet-fed offset  • select suitable printing 
method according to product 
and number of prints  

• describe quality control methods in the graphic arts production work 
flow  

• select suitable paper grade 
according to printing method 
and product  

• describe the main post production operation steps  
• work and cooperate in project groups and within given time limits 

write a report and  • planning graphic arts 
production control systems  • present  

• independently compile 
information and present it to 
an audience  

so that the students  
 

• can produce technically well structured and typographically 
appealing documents,  

• explain the principle for 
measuring print quality in the 
form of print density, dot 
gain, optimal ink level, NCI, 
using a densitometer and 
perform the measurements  

• make suitable choices for the production of printed products with 
respect to the number of copies, print quality and delivery time  

• Analyze construction and control systems for graphic arts production 

728 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

systems  • produce a four-colour print in 
sheet-fed offset  • choose relevant print method and materials for graphic arts 

production  • describe quality control 
methods in the graphic arts 
production work flow   

• describe the main post 
production operation steps  Förkunskaper 

. • work and cooperate in 
project groups and within 
given time limits write a 
report and  

• present  
so that the students  
 

• can produce technically well 
structured and 
typographically appealing 
documents,  

• make suitable choices for the 
production of printed 
products with respect to the 
number of copies, print 
quality and delivery time  

• Analyze construction and 
control systems for graphic 
arts production systems  

• choose relevant print method 
and materials for graphic arts 
production  

Prerequisites 
. 
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DM2553  Medieproduktion  Media Production 
 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Christer Lie, lie@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6043 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMEMM1 Lab    36 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Seminarier    8 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2553  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1553. 

Replaces 2D1553. 

Kortbeskrivning Abstract 
Down-to-earth course within modern 
and future media technology and 
production. 

Verklighetsnära kurs i modern och framtida medieteknik och -produktion. 
 

Mål Aim 
Kursens mål är att ge  The goals of the course are to give the 

students • kunskaper i de tekniska förutsättningarna som råder vid olika typer 
av medieproduktion 

• knowledge about technical 
conditions in media 
production – including print, 
radio, tv, cd-rom and internet 

• tillfälle att realistiskt prova de tekniker som används i dag 
för att studenterna ska 

• opportunity to realistically 
try-out the different 
technologies in use today  

• veta vilka tekniker det finns för att göra en mediaproduktion i dag – 
och i framtiden. 

 so that they 
• know which technologies 

there are to make a media 
production today – and 
tomorrow. 

Kursinnehåll 
För varje medietyp består undervisningen av föreläsningar och laborationer. 
Stor vikt läggs vid att studenten får pröva på så mycket som möjligt av den 
teknik som används idag. Kursen går dock inte in på djupet i rådande tekniker 
utan syftar till att ge långsiktiga kunskaper. Gästföreläsare berättar vad som 
sker inom forskningen inom området. Det ingår ett antal studiebesök som 
studenterna själva ordnar.  

Syllabus 
Production technologies within print, 
radio, tv, cd-rom and internet. 

Prerequisites 
Courses equivalent to the first three 
years of a technical university education. 

 

Förkunskaper Follow up 
Kursen förutsätter kunskaper motsvarande grundläggande ämnen inom 
civilingenjörsutbildningen. 

Please, discuss with the instructor. 

Requirements 
Examination (TEN1; 7,5 university 
credits) 
Laboratory work (LAB1; 7,5 university 
credits) 
Compulsory presence at some of the 
hours of instruction 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 7,5 hp). 
Laboration (LAB1; 7,5 hp) 
Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav. Required Reading 

To be announced at course start. 
Previous year: K. Johansson: Grafisk 
kokbok. Guiden till grafisk produktion. 
Arena. H. Gulliksson: Ljud och bild 
över nätverk. S. Ascher: The 
filmmaker’s handbook, Plume Books. 
V. Jonsson: Webbprogrammering med 
Php. Material produced at the 
department. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes K. Johansson: Grafisk 
kokbok. Guiden till grafisk produktion. Arena. H. Gulliksson: Ljud och bild 
över nätverk. S. Ascher: The filmmaker’s handbook, Plume Books. V. 
Jonsson: Webbprogrammering med Php. Material producerat vid institutionen.
 

Övrigt Other 
Usual examiner is Nils Enlund. Ordinarie examinator är Nils Enlund. 
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DM2557  Konsumentbeteende  Consumer Behaviour 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Christer Lie, lie@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6043 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMEMM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2557 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1557. 

Replaces 2D1557. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is given by the Stockholm 
School of Economics, with the course 
number 2105. Information on the course 
is found on the course webpage:  
https://studentweb.hhs.se/courseweb/ 
CourseWebPublic/CWPublic.ASP?WCI
= 
CourseDescription&CourseNr=2105  

Kursen ges av Handelshögskolan och har där kursnummer 2105. Information 
om kursen finns på kursens webbplats på Handelshögskolan: 
https://studentweb.hhs.se/courseweb/ 
CourseWebPublic/CWPublic.ASP?WCI= 
CourseDescription&CourseNr=2105  
 

Mål Aim 
The goals of the course are to give the students The goals of the course are to give the 

students • knowledge about technical conditions in media production – 
including print, radio, tv, cd-rom and internet  

• knowledge about technical 
conditions in media 
production – including print, 
radio, tv, cd-rom and internet 

• opportunity to realistically try-out the different technologies in use 
today  

• opportunity to realistically 
try-out the different 
technologies in use today  

so that they 
• know which technologies there are to make a media production today 

– and tomorrow. so that they 
• know which technologies 

there are to make a media 
production today – and 
tomorrow. 

 

Övrigt 
. 

Other 
. 

 

731 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DM2576  Mediejuridik, ekonomi och affärsutveckling  Media Management 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Leif Handberg, leifh@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. +46 8 790 6802 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEDIA4 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2576 Kurssida/Course Page 

Kursen ersätts läsåret 07/08 av ME2019 

The course is replaced by ME2019 07/08 

Kursen har utgått 07/08 och ersätts av ME2019 

The course is replaces 07/08 by ME2019 

Kortbeskrivning Abstract 
A media engineer will face problems 
and have to make decisions concerning 
economical, legal, and ethical aspects of 
media activities. This course gives the 
students the understanding of the 
relationships between these aspects that 
is necessary in order to successfully 
develop media business. 

En civilingenjör i medieteknik ställs dagligen inför olika problem och beslut 
ska fattas som berör såväl ekonomiska och juridiska delar av en verksamhet 
som det etiska i agerandet. För att samtidigt kunna driva affären framåt och 
utveckla den krävs det kunskaper inom såväl företagsekonomi som juridik, 
samt en ”etisk kompass”, då olika beslut ska fattas. Det är viktigt att en 
civilingenjör i medieteknik förstår sambandet mellan dessa olika delar och kan 
agera utifrån den förståelsen. Denna kurs kommer att ge dig som civilingenjör 
i medieteknik den förståelsen och förmågan att agera rätt i olika situationer. Aim 

The goals of the course are to give the 
students  
 

Mål • knowledge of the 
commercial prerequisites for 
the operation of a media and 
publishing organisation. 

Kursens mål är att ge 
• kunskaper om de affärsmässiga förutsättningarna för att bedriva 

medie- och publiceringsverksamhet 
• knowledge of the structure 

and growth of the media 
industry as well as its 
dynamics 

• kunskaper om affärsverksamhet inom mediebranschen, samt dess 
struktur, utveckling och rådande dynamik 

• en förståelse för och praktisk erfarenhet av kopplingarna mellan 
ekonomi, juridik och etik inom media • understanding and practical 

experience of the 
relationships between 
economical, legal, and 
ethical aspects of media 

• kännedom om de viktigaste lagarna  
• tydlig inblick i avtalsrätten och vilka typer av avtal du som 

civilingenjör kan komma i kontakt med som reglerar och styr 
medierna idag, samt hur dessa lagar fungerar  • knowledge of the most 

important laws 
 • an insight into law of 

contract and different types 
of contracts in the media 
industry 

för att studenterna ska 
 

• kunna verka inom medieindustrin som entreprenörer eller specialister 
med en fördjupad förståelse för sambanden mellan teknik, innehåll 
och affärsverksamhet. 

 
so that they will be able to 
 

• play an active role in the 
media industry either as 
entrepreneurs or as 
specialists holding in-depth 
understanding of the links 
connecting technique, 
content and commercial 
activities. 

 

Kursinnehåll 
Kursen omfattar föreläsningar och seminarier som behandlar följande: 
Entreprenörsskap, organisation och ledarskap. Affärsplanering, budgetering, 
investeringar och kalkylering. Ekonomiska konsekvenser vid olika typer av 
medieproduktion. Intellektuellt och strukturellt kapital. Marknadsförings- och 
konkurrenslagstiftning. Konkurrensbegränsande medel. Informationsjuridik 
(immaterialrätt, upphovsrätt, känneteckensrätt; avtal, kontrakt, licenser; 
personuppgiftsskydd; yttrandefrihet). 

Syllabus 
The course includes lectures and 
seminars covering: Entrepreneurship, 
organization, and leadership. Business 
planning, budgeting, investments, and 
calculations. Economical consequences 
of different types of media production. 

 

Förkunskaper 
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4D1200/ME1002 Industriell ekonomi för mediateknik eller motsvarande. Intellectual and structural capital. of 
Marketing and anti-trust laws. Legal 
aspects of information (copyright, 
freedom of speech etc.). 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Prerequisites Kursfordringar 4D1200/ME1002 Industrial Economics 
for Media Technology or equivalent. Inlämningsuppgifter (INL1; 4,5 hp) 

Seminarieuppgifter (SEM1; 4,5 hp). Follow up 
Please, discuss with the instructor. Kurslitteratur 

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes: H. Hvitfelt & G. Nygren: 
På väg mot mediavärlden 2020, Studentlitteratur. 

Requirements 
Exercises (INL1; 4,5 university credits) 
Seminars (SEM1; 4,5 university credits).  
Required Reading Övrigt To be announced at course start. 
Previous year: H. Hvitfelt & G. Nygren: 
På väg mot mediavärlden 2020, 
Studentlitteratur. 

Ordinarie examinator är Leif Handberg 

Other 
Usual examiner is Leif Handberg. 
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DM2577  Innehåll och uttryck i media  Content and Expression in Media 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Åke Walldius, aakew@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6189 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Fail, pass Föreläsningar    40 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEDIA4 Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2577 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1577. 

Replaces 2D1577. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course focusing on cooperation and 
coordination between competences and 
communication processes etc. in large 
media projects. The course is conducted 
in project form. 

En kurs som fokuserar på samverkan mellan kompetenser, 
kommunikationsprocesser med mera i stora medieprojekt. Kursen genomförs i 
projektform. 
 

Aim Mål The aim of the course is to get students 
in media technology to attend and 
explore the connection between 
technology, economy and social factors 
in the technical innovation and 
development process. This is being done 
in cooperation between course 
participants as the course is conducted in 
project form. 
 
Students who have read the course 
should be able to: 
• generate a holistic picture of the links 
connecting media techniques, media 
content, communication processes, and 
target groups 
• participate in and manage larger media 
projects 
• cooperate and work goal-oriented in 
groups where different competences and 
interests are represented. 

Kursen syftar till att civilingenjörsstudenterna i medieteknik ska 
uppmärksamma och utforska sambandet mellan teknik, ekonomi och sociala 
faktorer i den tekniska innovations- och utvecklingsprocessen. Detta sker i 
samverkan med kurskamraterna, då kursen genomförs i projektform. 
 
Studenter som läst kursen ska kunna: 
• skapa sig en helhetsbild av kopplingarna mellan medieteknik, medieinnehåll, 
kommunikationsprocesser och målgrupper 
• kunna medverka i och driva större medieprojekt 
• samverka och jobba målinriktat i grupper där olika kompetenser och 
intressen är representerade. 
 

Kursinnehåll 
Inom ramen för kursen ska studenterna analysera, reflektera över, ompröva 
och vidareutveckla en etablerad medial form (som skiljer sig åt från år till år). 
 
Detta examineras främst genom: 
• muntliga och skriftliga presentationer under kursen lopp 
• olika typer av gestaltningar (mock-ups, prototyper, illustrationer av visioner, 
scenarier etc.) 
• en större publik presentation av projektet i slutet av kursen. 

Syllabus 
Students will within the course, analyze, 
reflect over, re-evaluate and develop an 
established form of media (that differs 
from year to year). 
 
This will be examined primarily 
through: 
oral and written presentations during the 
course 
• different types of creations (mock-ups, 
prototypes, illustrations of visions, 
scenarios etc.) 
• a larger public presentation of the 
project at the end of the course. 

 

Förkunskaper 
Medieteknikprogrammets obligatoriska kurser och minst en genomförd 
specialisering. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar Prerequisites 
Projekt (PRO1; 9 hp) 
Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav. 

The compulsory courses of the Media 
Technology Program plus at least one 
completed area of specialization. 

Kurslitteratur Follow up 
Meddelas vid kursstart. Please, discuss with the instructor. 
 

Requirements 
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Project (PRO1; 9 university credits). 
Compulsory presence at some of the 
hours of instruction 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Required Reading 
Will be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Nils Enlund. 

 

735 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DM2590  Medieperception  Media Perception 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Arild Jägerskogh, arild@amt.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 9177 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
RRB(MEDIA3) Lab    21 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
TIMEH1  Rekommenderad för/Recommended for 
IAM(MEDIA3, MEDIA4), MEDIA3, 
TMEMM1 

Valfri för/Elective for 

Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2590 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1590. 

Replaces 2D1590. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course designed to give you 
knowledge of media techniques - the 
range of expression, methods and tools 
applied to recreate or develop moving 
images, sounds and other sensations. 
The course also looks to the future to 
generate conditions for virtual media 
which are not as yet a visible reality. 

En kurs som ger kunskap om medieteknikens uttrycksmöjligheter, metoder 
och verktyg för att återge eller framkalla upplevelser av rörliga bilder, ljud och 
andra sinnesförnimmelser. Kursen sträcker sig också mot framtiden för att ge 
förutsättningarna för upplevelsemedier som ännu inte är synlig verklighet. 
Medietekniken griper över både humaniora och konst, sådant som kanske inte 
allmänt uppfattas som teknik. 
 

Aim 
Mål The goals of the course are to give you 

• an understanding of the 
functional principles of the 
senses in “the world of the 
moving image” 

Kursens mål är att ge 
• förståelse för sinnenas funktionsprinciper i ”den rörliga bildens 

värld” 
• comprehensive thinking 

concerning 
recipient/consumer’s 
conditions in the world of 
moving images and an 
understanding of recipient 
behavior and the socio-
anthropological patterns and 
mechanisms governing 
consumer choices, 

• helhetstänkande vad gäller recipientens / konsumentens villkor i den 
rörliga bildens värld samt förståelse för recipientens beteende och de 
socialantropologiska mönster och mekanismer som styr en 
konsuments val, 

• kunskap om stimuliflödens komplexitet och förståelighet. Vad når 
momentant fram och vad går förlorat i ett intensivt flöde av 
medieintryck? 

• kunskap om mediepsykologiska verktyg och metoder för att 
avsiktligt framkalla sinnesupplevelser och känslor hos recipienten, • knowledge of the complexity 

and understanding of the 
flow of stimuli, which 
signals are captured and 
which are lost in an intensive 
flow of media sensations? 

• introduktion till det praktiska arbetet med att producera television 
med hjälp av en- och flerkamerateknik. Dessa laborationer syftar till 
att ge grundläggande kunskap om de tekniska, logistiska och 
temporala förutsättningar som gäller i den rörliga bildens värld. 

• knowledge of media-
psychological tools and 
methods needed to 
deliberately develop 
emotional experiences and 
feelings in the recipient, 

för att studenterna ska 
• förstå varför recipienten väljer att ta in eller refusera ett budskap utan 

att veta något om dess innehåll eller syfte, 
• veta vilka intryck som kan förmedlas genom manipulativa grepp och 

var gränserna går för deras funktioner • introduction to the practical 
work involved in television 
production using both one 
and multi-camera techniques, 
these laboratory assignments 
are designed to give basic 
knowledge of the technical, 
logistical and temporal 
prerequisites of the world of 
moving images 

• förstå funktionen hos de verktyg och metoder som använts och 
används i ”Rörlig Bild”-medier för att skapa uttryck och upplevelser. 

 

Kursinnehåll 
Ögat, örat och andra sinnen och deras förutsättningar och begränsningar som 
sensorer. Syn, hörsel, känsel och luktsinne i samverkan. Sensorisk distans. 
Karaktär och förståelighet, färglära, stereoskopi, stereofoni, psykoakustik. 
Mänskliga funktionshinder.  to enable you to 

• understand why the recipient  
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Sinnenas förmedvetna val och upplevelse av elektroniska medier formar 
ramvillkoren för teknisk, pedagogisk och konstnärlig bearbetning av rörliga 
bilder, ljud och andra sinnesförnimmelser. 

chooses to either absorb or 
reject a message without 
knowledge of content or 
purpose, 

 • know which influences can 
be mediated by manipulation 
and the boundaries for these 
functions, 

Urvalet av kursinnehåll är gjort med tanke på att förstå människans villkor vid 
upptagning, tillverkning, bearbetning och lagring av sinnesförnimmelser för 
senare användning. Kursen talar också om möjligheter och gränser för verktyg 
och metodik för att återge eller inducera rörliga bilder, ljud, kinestetiska, 
taktila och proprioseptiva förnimmelser. Vi ser också på människans sätt att 
habituera när informationens komplexitet ökar, liksom bisektion av sensoriska 
distanser och desinformationens konst och psykologi. Mycket av kunskaperna 
förmedlas genom upplevda insikter tillsammans med övriga kursdeltagare.  

• understand the function of 
the tools and methods used in 
the “moving images” media 
to generate influences and 
experiences. 

Syllabus 
The eye, the ear and other senses and 
their prerequisites and limitations as 
sensors. Sight, hearing, touch and smell 
in collaboration. Sensory distance. 
Character and intelligibility, 
chromatology, stereoscopic pictures, 
stereophonic sound, psycho-acoustics. 
Human disabilities. 

För dig som följer andra, kolliderande kurser, är det därför bra att ha kontakt 
med referenspersoner bland kurskamraterna för möjligheten att intervjua och 
skriva av anteckningar från lektioner och studiebesök.  
 

Förkunskaper 
Grundläggande mediekunskap, motsvarande 2D1574/DM1574 Medieteknik, 
gk.  

The senses’ preconscious choice and 
experience of electronic media shape the 
framework of conditions for technical, 
pedagogic and artistic processing of 
moving images, sound and other 
sensations. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Laborationer (LAB1: 1,5 hp) 
Tentamen (TEN1: 4,5 hp) 

 
The choice of contents is based on the 
concept of understanding the human 
condition during absorption, production, 
processing and storing of sensations for 
later use. The course also addresses the 
possibilities and limitations for tools and 
methodology applied for the re-creation 
or inducement of moving images, 
sounds, kinaesthetics, tactile and 
proprioseptive sensations. We also 
consider human adaptation in relation to 
increased information complexity, as 
well as the bi-section of sensory 
distances and the art and psychology of 
disinformation. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Kursen kan läsas fristående, men introducerar innehållsligt övriga kurser i 
fördjupningen Rörlig Bild (2D1591/DM2591, 2D1592/DM2592 och 
2D1593/DM2593) 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

 
A great degree of knowledge will be 
acquired through insights experienced 
together with other course participants. 
 
If you are simultaneously studying other 
‘collision’ courses, contact with course 
colleagues is recommended. This will 
allow for interviews and writing up of 
notes from lectures and field trips. 

Prerequisites 
Basic media knowledge, equivalent to 
2D1574/DM1574 Media Technology, 
Basic Course. 

Follow up 
To be discussed with course coordinator. 

Requirements 
Laboratory assignments (LAB1: 1,5 
university credits) 
Examination (TEN1: 4,5 university 
credits) 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
The course can be taken as a self-
standing course but does introduce 
course contents in higher level ‘Moving 
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Images’ (2D1591/DM2591, 
2D1592/DM2592 and 
2D1593/DM2593). 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM2591  Produktionsteknik för rörlig bild  Production Technology for 
Moving Pictures 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Arild Jägerskogh, arild@amt.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 9177 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
RRB(MEDIA3) Lab    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MEDIA3, TMEMM1  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2591 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1591. 

Replaces 2D1591 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course covering the 
techniques of registration and storage of 
moving images. KTH’s engineering 
courses in Media Technology, 
Medieteknik, cover Moving Images in-
depth, from the time when it was first 
possible to register, transfer and store 
moving images. In this case original 
techniques are not just history but are a 
real and necessary technical skill used to 
preserve a tremendous cultural heritage 
for the future. The field of knowledge of 
Moving Images stretches from the 1890s 
and on into the future towards the 
creation of media “which has not yet left 
the drawing-board”. 

En fördjupande kurs i tekniken att registrera och lagra rörliga bilder. 
Civilingenjörsutbildningen i Medieteknik vid KTH spänner i fördjupningen 
Rörlig bild över hela den tidrymd som man har kunnat registrera, överföra och 
lagra rörliga bilder. Här är äldre teknik inte historia, utan en aktuell och 
nödvändig teknikkunskap, som används för att bevara ett ofantligt kulturarv åt 
framtiden. Kunskapsfältet Rörlig bild sträcker sig från 1890-talet in i 
framtiden mot skapandet av medier ”som ännu inte lämnat 
utvecklingsavdelningen”. 
 

Mål 
Kursens mål är att ge 

• förståelse för den rörliga bildens tekniska villkor, verktyg och 
metodik alltifrån orientering om dess tidigaste redskap och processer 
fram till förståelse för nutidens teknik och till vart den framtida 
utvecklingen pekar 

Aim 
The goal of the course is to equip you 
with: 

• an understanding of the 
technical conditions of 
moving images, tools and 
methodology, including 
focus on these earliest tools 
and processes up until an 
understanding of current 
techniques and the direction 
in which future 
developments are pointing, 

• förståelse för processen att skapa rörliga bilder med olika tekniker 
och grundläggande kunskaper i de tekniska produktionsprocesserna. 
En stor del av kursen ägnas åt den rörliga bildens optik 

• kännedom om kvalitetsavgörande faktorer, begränsningar och 
möjligheter hos delkomponenter och system för produktion av rörliga 
bilder 

 
för att studenterna ska 

• an understanding of the 
process of creating moving 
images using various 
techniques and providing 
basic knowledge of the 
technical production 
processes, 

• kunna avgöra vilken informationsbärare, vilken teknik och vilken 
produktionsapparat som är mest lämplig i en given 
inspelningssituation. 

• kunna leda ett mindre inspelningsprojekt med dess olika moment av 
förberedelser, logistisk uppläggning och praktiskt inspelningsarbete. 

 • knowledge of quality 
decisive factors, limitations 
and component and system 
possibilities for moving 
image production, 

Kursinnehåll 
Tekniken bakom analoga och digitala sensorer i filmens, videons och 
dataanimationens värld av rörliga bilder. Colorimetri, bildmatristeknik, analog 
och digital kamera- och scannerteknik.. Filmens kemi och mekanik. 
Simulatorteknik. Styrsystem. Analoga och digitala bildformat. Sampling, 
kompression, bildtransformation.  Lagringsteknik, nätverk, linjär och icke-
linjär lagring. HDTV och E-bio. Ljudupptagningens förutsättningar och 
metodik. En ganska stor del av kursen ägnas åt den rörliga bildens optiska 
förutsättningar och verktyg. 

to enable you to 
• decide which information-

carrier, which technique and 
which production apparatus 
is the most suitable for any 
specific recording situation, 

• lead a minor recording 
project including all the 
various preparatory tasks,  
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logistical planning and 
practical recording and post 
production work. 

Förkunskaper 
Kunskaper inom området rörlig bild, motsvarande 2D1574/DM1574 
Medieteknik, grundkurs. Syllabus 

The course addresses the techniques 
behind analogue and digital sensors in 
the film, video and computer animation 
world of moving images. Colorimetric, 
image matrix techniques, analogue and 
digital camera and scanner techniques. 
The chemical and mechanical 
composition of film. Simulator 
techniques, guidance system, analogue 
and digital image format. Sampling, 
compression, image transformation. 
Storage techniques, network, linear and 
non-linear storage. HDTV and E-
cinema. Conditions and methodology 
for sound-recording. A substantial part 
of the course focuses on the optical 
conditions and tools of moving images. 

Påbyggnad 
Produktionsteknik för rörlig bild kan läsas som fristående kurs, men har en 
naturlig fortsättning i kursen 2D1592/DM2592 Bearbetningsteknik för rörliga 
bilder. 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Tentamen, (TEN1; 4 p) 
Projekt (PRO1; 1 p) 
Laboration (LAB1; 1 p) 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes J. Watkinson: 
Convergence in broadcast and communications media. 
 

Prerequisites 
Övrigt Knowledge within the moving image 

field equivalent to 2D1574/DM1574 
Media Technology, Basic Course. 

Då man först kommer i kontakt med medietekniken, överraskas man kanske 
av att den ”liksom saknar en röd tråd”.  
Medietekniken består av en rad komponenter, som är ganska löst knutna till 
varandra. Det övergripande syftet, att möjliggöra kommunikation över avstånd 
i tid och rum, är tätt länkat till uppgiften att skapa illusioner som våra sinnen 
accepterar och låter sig tjusas eller skrämmas av.  
För den som följer andra, delvis kolliderande kurser, är det av stort värde att 
ha kontakt med referenspersoner bland kurskamraterna och att ha möjlighet att 
intervjua och skriva av andras personliga anteckningar från lektioner och 
studiebesök. 
(Denna kurs omfattar också i allt väsentligt bland annat innehållet i kursen 
2D2030/DM1030, TV-teknik 7,5 hp, förutom dess laborationer.) 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Follow up 
Please, discuss with the instructor. 

Requirements 
Examination (TEN1; 4 cr) 
Project (PRO1; 1 cr) 
Assignments (LAB1; 1 cr) 

Required Reading 
John Watkinson:  Previous year: 
Convergence in Broadcast and 
Communications Media, ISBN 0 240 
51509 0, was read. 
The course set books consist partly of 
PDF files and printed matter not 
available in any other format. 

Other 
Students are perhaps surprised during 
their initial contacts with media 
technique that they cannot see a 
common link throughout the entire 
course subjects. 
Media technique consists of a series of 
components rather loosely tied together. 
The overall purpose, to allow 
communication over distance in time 
and space, is closely linked to the task of 
creating illusions accepted by our senses 
and which either delight or frighten. 
Production technique for moving images 
can be read as a self-standing course but 
does have a natural follow-up in 
2D1592/DM2592 Processing of Moving 
Pictures. For students following other, 
partly collision courses, it is of immense 
value to have contacts with course 
colleagues to permit interviewing and 
writing up the notes of others made 
during lectures and field trips. 
(This course covers to a great extent the 
contents of 2D2030/DM1030, TV 
technique 7,5 university credits, 
excluding the laboratory assignments). 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM2592  Bearbetningsteknik för rörliga bilder  Processing of Moving Pictures 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Arild Jägerskogh, arild@amt.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 9177 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
RRB(MEDIA4) Lab    3 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MEDIA4  Valfri för/Elective for 
Svenska Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2592 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1592. 

Replaces 2D1592. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course in the processing of film, video 
and computer generated media products. En kurs i bearbetning av film, video och datorskapade medieprodukter. 

180-poängsutbildningen i Medieteknik vid KTH sträcker sig i fördjupningen 
Rörlig bild över hela den tidrymd som man har kunnat registrera, överföra och 
lagra rörliga bilder. Här är äldre teknik inte historia, utan en aktuell och 
nödvändig teknikkunskap, som används för att bevara ofantliga kulturarv åt 
framtiden. Kunskapsfältet Rörlig bild sträcker sig från 1890-talet, långt in i 
framtiden mot skapandet av medier ”som ännu inte lämnat 
utvecklingsavdelningen”. 

A KTH 180 credits course in Media 
technique covers in-depth Moving 
Images across the entire time spectre 
since the day it has been possible to 
register, transfer and store moving 
images. These pioneering techniques are 
not merely historical but are real and 
essential technical skills used to 
preserve an immense cultural heritage 
for the future. The Moving Images area 
of knowledge stretches from the 1890s 
and far into the future towards the 
creation of media “which has not yet left 
the drawing-board”. 

 

Mål 
Kursens mål är att ge  

• kunskap om förekommande system för bearbetning av rörlig bild och 
ljud Aim 

• kunskap om bearbetningssystems uppbyggnad och egenskaper The goal of the course is to give 
knowledge of • kunskap om systemkonverteringar och presentationsstandarder 

• the most common systems 
for processing of moving 
images and sound, 

• kunskap om lagrings-och transmissionssystem för rörlig bild 
• kunskap om eliminering av signal och driftsstörningar i 

systemkomplex • the structure and properties 
of the processing system, • kännedom om äldre system och processer och om restaurering av 

äldre mediedokument av förekommande standarder. • system conversion and 
presentation standards, 

 • storage and transmission 
systems for moving images, för att studenterna ska 

• kunna förstå tekniska egenskaper, möjligheter och begränsningar hos 
bearbetningssystem. 

• elimination of signal and 
operational disturbances in a 
system complex, 

• ha kunskaper i den nutida bearbetningens logistik och 
processmetodik. 

• older systems and processes 
and restoration of older 
media documents of a 
common standard, 

• ha grundkunskaper också om äldre filmteknik som klippbord och 
printrar. to enable you to 

 • be able to comprehend 
technical characteristics, 
opportunities and limitations 
of the processing system, 

Kursinnehåll 
Synkronitet, tekniska villkor. Bearbetningsverktyg och –processer för film och 
elektronisk rörlig bild. Keyteknik. Animation. Motion control, motion capture. 
Special effects. HDTV. Mekatronik. Produktionsteknikens logistik. Att 
hantera och arbeta med historiskt mediematerial. 

• acquire knowledge of 
logistics and process 
methodology of present 
processing, 

 • possess basic knowledge of 
older film techniques such as 
clip board, printer and 
processes. 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande åk 1 och 2 i KTHs civilingenjörsprogram i 
Medieteknik. Syllabus 

Synchronic, technical conditions. 
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Processing tools and processors for film 
and electronic moving images. Key 
techniques, animation, motion control, 
motion capture. Special effects, SFX, 
scoring, mechatronics. Logistics of 
production technique. To manage and 
work with historical media material. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 6 hp ), laborationer (LAB1; 3 hp) 

Kurslitteratur Prerequisites 
Meddelas vid kursstart. Equivalent to the first two years of the 

Media Technology Programme at KTH.  
Follow up Övrigt 
Please discuss with the instructor. Den här kursen ansluter till kursen 2D1591/DM2591 Produktionsteknik för 

rörlig bild, men kan också läsas fristående. I likhet med övriga kurser i 
fördjupningen Rörlig Bild, är det värdefullt att personligen ta del av alla 
lektionssalsföreläsningar och studiebesök, som också innefattar föreläsningar. 
En del av kursens innehåll är så specifikt att det inte finns just någon 
dokumentation att läsa. Så är det till exempel med avsnitten om att rädda och 
bevara äldre medieproduktioner. För dig som följer andra, kolliderande kurser, 
är det därför bra att ha kontakt med referenspersoner bland kurskamraterna för 
möjligheten att intervjua och skriva av anteckningar från lektioner och 
studiebesök. 
Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

Requirements 
Examination (TEN1; 6 university 
credits). 
Laboratory work (LAB1; 3 university 
credits). 

Required Reading 
John Watkinson: Convergence in 
Broadcast and Communications Media, 
ISBN 0 240 51509 0. 
The course set books consist partly of 
PDF files and printed matter not 
available in an alternative format. 

Other 
As in other higher level courses in 
Moving Images, it is recommended that 
you personally participate in all lectures 
and field trips which also include 
lectures. Some sections of the course are 
so specific that no documentation exists 
on the subject. This applies e.g. to the 
section concerning saving and 
preserving older media productions. If 
you are simultaneously reading another 
collision course, it is particularly 
recommended that you have contacts 
among your course colleagues to allow 
you to interview and write-up their 
lecture and field trip notes. 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM2593  Display och projektionsteknik  Display and Projection 
Technology 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Arild Jägerskogh, arild@amt.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 9177 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
RRB(MEDIA4) Lab    7 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MEDIA4  Valfri för/Elective for 
Svenska Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2593 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1593. 

Replaces 2D1593. 

Kortbeskrivning Abstract 
A course focusing on displays, 
projectors, and other presentation tools 
for moving picture experiences. 

En kurs om displayer, projektorer, teckenfönster och andra 
presentationsredskap för medieupplevelser. 
 

Aim 
Mål The aim of the course is to give you 

• knowledge of the most 
frequent display and 
projector systems for replay 
of moving images, 

Kursens mål är att ge 
• kunskap om förekommande display- och projektorsystem för 

återgivning av rörlig bild 
• knowledge of technical 

functional principles of such 
systems, 

• kunskap om tekniska funktionsprinciper hos sådana system. 
• kännedom om äldre projektor- och displaysystem och äldre teknik 
• kunskap om ljudåtergivningssystem för rörlig bild • an awareness of older 

projector and display systems 
and older techniques, 

• grundkunskaper i biografteknik 
för att studenterna ska 

• knowledge of sound 
reproduction systems for 
moving images, 

• kunna definiera tekniska egenskaper och formulera kvalitetsvillkor 
• kunna välja lämpliga tekniska lösningar för olika system och 

ändamål • basic knowledge of cinema 
techniques. • kunna göra sakkunniga jämförelser och värdera kvalitetsbegränsande 

egenskaper vid val av teknisk lösning 
to enable you to 

• be able to define technical 
characteristics and formulate 
conditions for quality, 

 

Kursinnehåll • be able to choose suitable 
technical solutions to various 
systems and purposes, 

Personliga displayer. Displayer för flera personer. Kontaktskapande displayer. 
Projektorer. Digitala displayer. Ljudsystem. E-bio, kvalitetskrav 
distributionsmodeller. Biografteknik. Projektion som dekor och som 
konstinstallation. 

• be able to make 
knowledgeable comparisons 
and estimate characteristics 
detrimental to quality when 
choosing a technical solution. 

Kursen består av lektionssalsföreläsningar och studiebesök med föreläsningar. 
På grund av kursens innehåll och form, rekommenderas studenten att försöka 
delta vid föreläsningarna.  Syllabus 
   För den som följer andra, kolliderande kurser, är det värdefullt att ha kontakt 
med referenspersoner bland kurskamraterna för att ha möjlighet att intervjua 
och skriva av anteckningar från lektioner och studiebesök. 

Personal displays. Displays for several 
persons. 
Contact-creating displays. Projectors. 
Digital displays 

Kursen kan läsas fristående, men summerar också innehållet i övriga kurser i 
fördjupningen Rörlig Bild (2D1590/DM2590, 2D1591/DM2591 och 
2D1592/DM2592). 

Sound systems. E-cinema, quality 
specifications, distribution models 
Cinema techniques. Projection as 
decoration and as an art ‘installation’.  The course consists of lectures and field 
trips with lectures. Due to the course 
content and form, you are recommended 
to attend as many lectures as possible. 

Förkunskaper 
Kunskaper motsvarande åk 1 och 2 i KTHs civilingenjörsprogram i 
Medieteknik. If you are reading other collision courses 

simultaneously, we suggest you have a 
contact person among your course 
colleagues to enable you to interview 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 4,5 hp)  
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Laborationer (LAB1; 1,5 hp) and write-up the notes taken during 
lectures and field trips. 

Kurslitteratur Prerequisites John Watkinson: Convergence in Broadcast and Communications Media, 
ISBN 0 240 51509 0. Övrig litteratur meddelas vid kursstart. 

Equivalent to the first two years of the 
Media Technology Programme at KTH. 

Kurslitteraturen består till en del av pdf-filer och tryckta ämneskompendier 
som inte finns tillgängliga i alternativa format. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 cr). 
Laboratory work (LAB1; 1 cr).  
Required Reading Övrigt 
John Watkinson: Convergence in 
Broadcast and Communications Media, 
ISBN 0 240 51509 0. 

Ordinarie examinator är Nils Enlund. 

The set books also partly consist of PDF 
files and printed matter not available in 
an alternative format. 

Other 
The course can be read as free-standing 
but also summarizes the contents of 
other courses in advanced level Moving 
Images (2D1590/DM2590, 
2D1591/DM2591 and 
2D1592/DM2592). 
Usual examiner is Nils Enlund. 
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DM2701  Journalistikens villkor  Specialisation Course in 
Journalism, Part 1 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Jan Örnéus, orneus@jmk.su.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
JLK(MEDIA3) Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2701 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 7G1101.<BR>Kursen är platsbegränsad (15 platser).<BR>Kursen DM2701 är den första av de fyra kurser som ingår i 
Journalistikspecialiseringen för Medieteknik. 

Kortbeskrivning Aim 
The aim of the course is to give you Kursen behandlar struktur och organisation för press, radio, tv, samt 

elektroniska medier. Momentet behandlar även mediernas villkor i dagens 
samhälle, särskilt ekonomiska, juridiska och politiska. Publikens användning 
av olika massmedier behandlas. Inom ramen för denna kurs sker även en 
”minipraktik” om tre dagar på ett medieföretag som till huvudsak sysslar med 
journalistik. Där ska du följa verksamhetens alla delar och genomföra en 
mindre studie. 

• knowledge of the most 
frequent display and 
projector systems for replay 
of moving images, 

• knowledge of technical 
functional principles of such 
systems, 

• an awareness of older 
projector and display systems 
and older techniques, 

 

Mål • knowledge of sound 
reproduction systems for 
moving images, 

The aim of the course is to give you 
• knowledge of the most frequent display and projector systems for 

replay of moving images, • basic knowledge of cinema 
techniques. 

• knowledge of technical functional principles of such systems, to enable you to 
• an awareness of older projector and display systems and older 

techniques, 
• be able to define technical 

characteristics and formulate 
conditions for quality, 

• knowledge of sound reproduction systems for moving images, • be able to choose suitable 
technical solutions to various 
systems and purposes, 

• basic knowledge of cinema techniques. 
to enable you to 

• be able to make 
knowledgeable comparisons 
and estimate characteristics 
detrimental to quality when 
choosing a technical solution. 

• be able to define technical characteristics and formulate conditions 
for quality, 

• be able to choose suitable technical solutions to various systems and 
purposes, 

 
• be able to make knowledgeable comparisons and estimate 

characteristics detrimental to quality when choosing a technical 
solution.  

 

Förkunskaper 
Obligatoriska kurser i åk 1 och 2, omfattande minst 90 hp, på 
civilingenjörsprogrammet i Medieteknik. 

Påbyggnad 
Fortsättningskurser inom Journalistikspecialiseringen för Medieteknik. 
DM2702, DM2703 samt DM2704. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 9 hp) 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
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DM2702  Massmedieretorik  Specialisation Course in 
Journalism, Part 2 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Jan Örnéus, orneus@jmk.su.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
JLK(MEDIA3) Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2702 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 7G1102.<BR>Kursen är platsbegränsad (15 platser).<BR>Kursen DM2702 är den andra av de fyra kurser som ingår i 
Journalistikspecialiseringen för Medieteknik. 

Kortbeskrivning Aim 
The aim of the course is to give you Kursen tar upp olika teorier om kommunikation som är relevanta för 

journalistiken. Kommunikationsprocessen behandlas från både ett 
beteendevetenskapligt och ett humanistiskt/retoriskt perspektiv. Det läggs 
särskilt vikt vid skillnader, likheter och förutsättningar för olika journalistiska 
uttrycksformer. Ett antal egna skrivövningar ingår. 

• knowledge of the most 
frequent display and 
projector systems for replay 
of moving images, 

• knowledge of technical 
functional principles of such 
systems,  

• an awareness of older 
projector and display systems 
and older techniques, 

Mål 
The aim of the course is to give you 

• knowledge of the most frequent display and projector systems for 
replay of moving images, 

• knowledge of sound 
reproduction systems for 
moving images, • knowledge of technical functional principles of such systems, 

• basic knowledge of cinema 
techniques. • an awareness of older projector and display systems and older 

techniques, to enable you to 
• be able to define technical 

characteristics and formulate 
conditions for quality, 

• knowledge of sound reproduction systems for moving images, 
• basic knowledge of cinema techniques. 

to enable you to • be able to choose suitable 
technical solutions to various 
systems and purposes, 

• be able to define technical characteristics and formulate conditions 
for quality, 

• be able to make 
knowledgeable comparisons 
and estimate characteristics 
detrimental to quality when 
choosing a technical solution. 

• be able to choose suitable technical solutions to various systems and 
purposes, 

• be able to make knowledgeable comparisons and estimate 
characteristics detrimental to quality when choosing a technical 
solution.  

 

 

Förkunskaper 
Obligatoriska kurser i åk 1 och 2, omfattande minst 90 hp, på 
civilingenjörsprogrammet i Medieteknik, samt kursen 7G1101. 

Påbyggnad 
Fortsättningskurser inom Journalistikspecialiseringen för Medieteknik. 
DM2703 samt DM2704. 

Kursfordringar 
Övningar (ÖVN1; 6 hp) 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart 
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DM2703  Redaktionell organisation  Specialisation Course in 
Journalism, Part 3 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jan Örnéus, orneus@jmk.su.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
JLK(MEDIA4) Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2703 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 7G1103<BR>Kursen är platsbegränsad (15 platser).<BR>Kursen DM2703 är den tredje av de fyra kurser som ingår i 
Journalistikspecialiseringen för Medieteknik. 

Kortbeskrivning Aim 
The aim of the course is to give you Kursen tar upp olika teorier om kommunikation som är relevanta för 

journalistiken. Kommunikationsprocessen behandlas från både ett 
beteendevetenskapligt och ett humanistiskt/retoriskt perspektiv. Det läggs 
särskilt vikt vid skillnader, likheter och förutsättningar för olika journalistiska 
uttrycksformer. Ett antal egna skrivövningar ingår. 

• knowledge of the most 
frequent display and 
projector systems for replay 
of moving images, 

• knowledge of technical 
functional principles of such 
systems,  

• an awareness of older 
projector and display systems 
and older techniques, 

Mål 
The aim of the course is to give you 

• knowledge of the most frequent display and projector systems for 
replay of moving images, 

• knowledge of sound 
reproduction systems for 
moving images, • knowledge of technical functional principles of such systems, 

• basic knowledge of cinema 
techniques. • an awareness of older projector and display systems and older 

techniques, to enable you to 
• be able to define technical 

characteristics and formulate 
conditions for quality, 

• knowledge of sound reproduction systems for moving images, 
• basic knowledge of cinema techniques. 

to enable you to • be able to choose suitable 
technical solutions to various 
systems and purposes, 

• be able to define technical characteristics and formulate conditions 
for quality, 

• be able to make 
knowledgeable comparisons 
and estimate characteristics 
detrimental to quality when 
choosing a technical solution. 

• be able to choose suitable technical solutions to various systems and 
purposes, 

• be able to make knowledgeable comparisons and estimate 
characteristics detrimental to quality when choosing a technical 
solution.  

 

 

Förkunskaper 
Obligatoriska kurser i åk 1 och 2, omfattande minst 90 hp, på 
civilingenjörsprogrammet i Medieteknik, samt kurserna DM2701 och 
DM2702. 

Påbyggnad 
Fortsättningskurs inom Journalistikspecialiseringen för Medieteknik, 
DM2704. 

Kursfordringar 
Projekt (PRO1; 7,5 hp) 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
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DM2704  Projektarbete i journalistik  Specialisation Course in 
Journalism, Part 4 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jan Örnéus, orneus@jmk.su.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
JLK(MEDIA4) Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2704 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 7G1104.<BR>Kursen är platsbegränsad (15 platser).<BR>Kursen DM2704 är den sista av de fyra kurser som ingår i 
Journalistikspecialiseringen för Medieteknik. 

Kortbeskrivning Aim 
The aim of the course is to give you Inom ramen för denna kurs, ska du själv skriva ett längre reportage om ett 

aktuellt ämne. Parallellt med detta reportage ska en mer akademisk rapport 
skrivas. Denna ska behandla de frågor som aktualiseras om ditt material skulle 
publiceras i andra medieformer som t ex TV, radio och Internet med 
möjligheter till hypertext. 

• knowledge of the most 
frequent display and 
projector systems for replay 
of moving images, 

• knowledge of technical 
functional principles of such 
systems,  

• an awareness of older 
projector and display systems 
and older techniques, 

Mål 
The aim of the course is to give you 

• knowledge of the most frequent display and projector systems for 
replay of moving images, 

• knowledge of sound 
reproduction systems for 
moving images, • knowledge of technical functional principles of such systems, 

• basic knowledge of cinema 
techniques. • an awareness of older projector and display systems and older 

techniques, to enable you to 
• be able to define technical 

characteristics and formulate 
conditions for quality, 

• knowledge of sound reproduction systems for moving images, 
• basic knowledge of cinema techniques. 

to enable you to • be able to choose suitable 
technical solutions to various 
systems and purposes, 

• be able to define technical characteristics and formulate conditions 
for quality, 

• be able to make 
knowledgeable comparisons 
and estimate characteristics 
detrimental to quality when 
choosing a technical solution. 

• be able to choose suitable technical solutions to various systems and 
purposes, 

• be able to make knowledgeable comparisons and estimate 
characteristics detrimental to quality when choosing a technical 
solution.  

 

 

Förkunskaper 
Obligatoriska kurser i åk 1 och 2, omfattande minst 90 hp, på 
civilingenjörsprogrammet i Medieteknik, samt kurserna DM2701, DM2702 
och DM2703. 

Kursfordringar 
Projekt (PRO1; 7,5 hp) 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
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DM2904  Individuell kurs i medieteknik  Individual Course in Media 
Technology 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
D  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2904 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in Media Technology 
individually formed to suit the interests 
of the students. 

En avancerad kurs i medieteknik som utformas individuellt med hänsyn till 
studentens intressen. 
 

Aim 
Mål After passing this course you will be 

able to solve a design, implementation 
or investigative task with limited 
supervision, and to report the result of 
such a task. More precisely, you will be 
able to: 

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i medieteknik 
kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i medieteknik med 
begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att 
kunna: 

  
• plan, carry through and 

report such a task in Media 
Technology, 

• självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 
och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom 
medieteknikområdet • obtain and evaluate 

information applicable for 
carrying out the task, • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens 

genomförande • choose a course of approach 
and define, follow and follow 
up a plan for carrying out the 
task in a given resource 
budget (6 hp or 7,5 hp), 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (6 hp) 

• skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller 
etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll • report your results orally and 

in writing, professionally, • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, 
struktur, stil och tidhållning • show increased knowledge in 

an area of Media 
Technology. • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett medietekniskt 

problemområde. 
Syllabus  Through this course students with a 
special interest area within the field of 
Media Technology can perform studies 
that have been individually defined for 
the specific student to fit his/her 
interests. Course contents and 
examination will be individually defined 
for each student. Students interested in 
taking the course are asked to either the 
examiner, or another teacher and 
thereafter the examiner. The course can 
only be offered the department has 
sufficient resources and competence 
within the special interest area. 

Kursinnehåll 
Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom medieteknik kan få 
läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. 
Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. 
Studenten vänder sig antingen direkt till kursansvarig, eller först till annan 
lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och 
kompetens inom det aktuella området. 
Det ges ingen undervisning på kursen. 
 

Förkunskaper 
 Beror på kursinnehåll. No instruction is given on this course. 

Påbyggnad Prerequisites 
Diskuteras med kursansvarig. Depends on the contents of the course. 

Follow up Kursfordringar 
Please discuss with the instructor. Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar 

examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport 
kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (INL1; 6 
hp). 

Requirements 
Since this is an individually formed 
course the examination will vary. The 
course is reported as exercises (INL1; 6 
hp). Kurslitteratur 
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Beror på kursinnehåll. Required Reading 
 Depends on the syllabus. 

Övrigt Other 
No instruction. It is possible to take both 
2D1904/DM2904 and 
2D1905/DM2905. 
Usual examiner is Leif Handberg. 
 
The course can be studied any time 
during the semesters. 

Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa båda kurserna 2D1904/DM2904 och 
2D1905/DM2905. 
Ordinarie examinator är Leif Handberg. 
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DM2905  Individuell kurs i medieteknik  Individual Course in Media 
Technology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
D  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DM2905 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in Media Technology 
individually formed to suit the interests 
of the students. 

En avancerad kurs i medieteknik som utformas individuellt med hänsyn till 
studentens intressen. 
 

Aim 
Mål After passing this course you will be 

able to solve a design, implementation 
or investigative task with limited 
supervision, and to report the result of 
such a task. More precisely, you will be 
able to: 

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i medieteknik 
kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i medieteknik med 
begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att 
kunna: 

  
• plan, carry through and 

report such a task in Media 
Technology, 

• självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för 
och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom 
medieteknikområdet • obtain and evaluate 

information applicable for 
carrying out the task, • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens 

genomförande • choose a course of approach 
and define, follow and follow 
up a plan for carrying out the 
task in a given resource 
budget (6 hp or 7,5 hp), 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (7,5 hp) 

• skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller 
etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll • report your results orally and 

in writing, professionally, • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, 
struktur, stil och tidhållning • show increased knowledge in 

an area of Media 
Technology. • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett medietekniskt 

problemområde. 
Syllabus  Through this course students with a 
special interest area within the field of 
Media Technology can perform studies 
that have been individually defined for 
the specific student to fit his/her 
interests. Course contents and 
examination will be individually defined 
for each student. Students interested in 
taking the course are asked to either the 
examiner, or another teacher and 
thereafter the examiner. The course can 
only be offered the department has 
sufficient resources and competence 
within the special interest area. 

Kursinnehåll 
Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom medieteknik kan få 
läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. 
Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. 
Studenten vänder sig antingen direkt till kursansvarig, eller först till annan 
lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och 
kompetens inom det aktuella området. 
Det ges ingen undervisning på kursen. 
 

Förkunskaper 
 Beror på kursinnehåll. No instruction is given on this course. 

Påbyggnad Prerequisites 
Diskuteras med kursansvarig. Depends on the contents of the course. 

Follow up Kursfordringar 
Please discuss with the instructor. Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar 

examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport 
kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (INL1; 7,5 
hp). 

Requirements 
Since this is an individually formed 
course the examination will vary. The 
course is reported as exercises (INL1; 
7,5 hp). Kurslitteratur 
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Beror på kursinnehåll. Required Reading 
 Depends on the syllabus. 

Övrigt Other 
No instruction. It is possible to take both 
2D1904/DM2904 and 
2D1905/DM2905. 
Usual examiner is Leif Handberg. 
 
The course can be studied any time 
during the semesters. 

Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa båda kurserna 2D1904/DM2904 och 
2D1905/DM2905. 
Ordinarie examinator är Leif Handberg. 
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DN1212  Numeriska metoder och grundläggande 
programmering 

Numerical Methods and Basic 
Programming 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Ninni Carlsund, ninni@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6417 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BD2, BIO2, K2, KFRA(K2), KJAP(K2), 
KKIN(K2), KSPA(K2), KTYS(K2) 

Övningar    32 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Lab    28 h          

Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1212 Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Lennart Edsberg, edsberg@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8119 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3, 

4 A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CMAST1 Föreläsningar    34 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Övningar    30 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1212 Lab    22 h          Kurssida/Course Page 

   

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Beatrice Frock, beatrice@nada.kth.se  9 ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Tel. 08-790 6417 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    34 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CFATE1 Övningar    30 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    22 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1212  Kurssida/Course Page 

  

  

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Beatrice Frock, beatrice@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6417 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    34 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CDEPR1 Övningar    30 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    22 h          Språk/Language 

 http://www.csc.kth.se/DN1212 Kurssida/Course Page 
  

  

  

Ersätter 2D1212. 

Replaces 2D1212. 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in numerical methods 
and programming technique. En grundläggande kurs i numeriska metoder och programmeringsteknik. 

 
Aim 

Mål An overlying goal of the course is the 
realisation of the necessity of numerical 
methods and programming techniques in 
order to simulate technological and 

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska 
metoder och programmeringsteknik behövs för att göra tillförlitliga och 
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effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade 
på matematiska modeller. 

scientific processes. 
 
After completing this course, the 
students should be able to  

Efter genomgången kurs ska studenten kunna  
 • identify various 

mathematical problems and 
reformulate these in a way 
suitable for numerical 
treatment 

• identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form 
som är lämplig för numerisk behandling 

• välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet 
• select a suitable numerical 

method for the treatment of 
the given problem 

• motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och 
begränsningar 

• välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och 
implementera den i ett programspråk lämpat för beräkningar t ex 
Matlab 

• motivate the choice of a 
method by describing its 
advantages and limitations 

• select an algorithm leading to 
efficient computation, and 
implement this in a suitable 
programming language, e.g. 
Matlab 

• presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt 
• göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten  
• bryta ner större problem i hanterliga delar och skriva egna funktioner 

för dessa i programspråket 
• present the results in a 

relevant and illustrative way • använda styr- och datastrukturer 
• hantera filer på olika sätt, både vid inläsning och utskrift • provide an estimate of the 

accuracy of the results • använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek (t ex 
Matlabs bibliotek) för beräkning, visualisering och effektiv 
programmering 

• break down larger problems 
into subproblems, and write 
user functions for these 

• skriva välstrukturerade program i programspråket. • utilize control- and 
datastructures  

• handle files in various 
formats, both for input and 
output 

Kursinnehåll 
Grundläggande datatekniska begrepp. Programmering i ett modernt 
programspråk för tekniska beräkningar (Matlab). Användning av grafikrutiner. 
Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. 
Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska 
problem, göra numeriska experiment och presentera lösningar. Grundläggande 
idéer och begrepp inom numeriska metoder: algoritmer, beräkningskostnad, 
lokal linearisering, iteration, extrapolation, diskretisering, konvergens, 
stabilitet. Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell 
störningsräkning. Numeriska metoder för linjära och icke-linjära 
ekvationssystem, integraler, differentialekvationer, interpolation, minsta 
kvadratmetoden. 

• utilize standard functions 
from Matlab's library, for 
calculation, visualization and 
efficient programming 

• write well-structured 
programs in the 
programming language. 

Syllabus 
Fundamental computer concepts. 
Programming in a modern programming 
language for scientific computations 
(Matlab). Use of a graphic library. 
Problem solving by subdivision of the 
problem. Program structuring. Use of 
mathematics software for solving 
technical-mathematical problems, doing 
numerical experiments and presenting 
solutions. Basic concepts and ideas in 
numerical analysis: algorithms, 
computational cost, local linearization, 
iteration, extrapolation, discretization, 
convergence, stability. Reliability 
assessment: parameter sensitivity, 
experimental perturburations. Numerical 
methods for linear and nonlinear 
systems of equations, integrals, 
differential equations, interpolation. 
Model fitting with the method of least 
squares. 

 
Gemensamt projekt med matematik och mekanik. En av laborationerna i 
kursen består i numerisk behandling av ett projekt med mekanikbakgrund. De 
övriga delarna av projektet består av deluppgifter som formuleras i 
mekanikkursen SG1130 Mekanik och matematikkursen SF1619 Analytiska 
metoder och linjär algebra 2. 
 

Förkunskaper 
Motsvarande kurser i Linjär algebra och Differentialkalkyl för funktionen av 
en variabel.  

Påbyggnad 
2D1321/DD1321 Tillämpad programmering och datalogi, 
2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I (4p), 
2D1225/DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I (4p). Prerequisites 

Corresponding to courses in Linear 
algebra and Differential calculus for 
functions in one variable.  

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp), (LAB2; 1,5 hp), (LAB3; 1,5 hp), 
(LAB4; 1,5 hp). 

Follow up 
2D1321/DD1321 Applied Programming 
and Computer Science, 
2D1220/DN2220 Applied Numerical 
Methods I, 2D1225/DN2225 Numerical 
Solutions of Differential Equations I. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Sannolikt blir det P. Pohl: Grunderna i numeriska 
metoder, Teknisk Högskolelitt. samt S. Chapman: Matlab programming for 
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engineers, Brooks/Cole, Thomson Learning. Samt material producerat vid 
institutionen. 

Requirements 
Examination (TENl; 3 university 
credits).  
Laboratory work (LAB1; 1.5 university 
credits), (LAB2; 1,5 university credits), 
(LAB3; 1,5 university credits), (LAB4; 
1,5 university credits). 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Lennart Edsberg. Annan examinator på kursen är 
Ninni Carlsund. 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Probably we will use P. Pohl: Grunderna 
i numeriska metoder, Teknisk 
Högskolelitt. S. Chapman: Matlab 
programming for engineers, 
Brooks/Cole, Thomson Learning. 
Material produced at the department. 

Other 
Usual examiner is Lennart Edsberg. 
Other examiner is Ninni Carlsund. 
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DN1213  Numeriska metoder för 
Mikroelektronikprogrammet 

Numerical Methods for the 
Microelectronics Program 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Michael Hanke, hanke@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 6278 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Övningar    22 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1213 Lab    24 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätts läsåret 07/08 av DN1215 

The course is replaced 07/08 by DN1215 

Kortbeskrivning Abstract 
A basic course in numerical methods 
focusing on lab work and applications. Grundläggande kurs i numeriska metoder, datorlaborationsinriktad och 

tillämpningsanknuten. Kursen ersätts 07/08 av DN1215. The course is replaced 07/08 by 
DN1215.  

Mål Aim 
An overlying goal with the course is the 
realization of the necessity of numerical 
methods in order to simulate 
technological and scientific processes 
based on mathematical models. 

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska 
metoder behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska 
och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller. 
 

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna After completing this course, the 
students should be able to  

• identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form 
som är lämplig för numerisk behandling 

 
• identify various 

mathematical problems and 
reformulate these in a way 
suitable for numerical 
treatment 

• välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet 
• motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och 

begränsningar 
• select a suitable numerical 

method for the treatment of 
the given problem 

• välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och 
implementera den i ett programspråk, lämpat för beräkningar t ex 
Matlab • motivate the choice of a 

method by describing its 
advantages and limitations 

• presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt 
• göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten  

• select an algorithm leading to 
efficient computation and 
implement this in a 
programming language, 
suitable for scientific 
computing, e.g. Matlab 

• använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek för effektiva 
beräkningar och visualisering 

 

Kursinnehåll 
• present the results in a 

relevant and illustrative way 
Grundläggande idéer och begrepp inom numeriska metoder: algoritmer, 
beräkningskostnad, lokal linearisering, iteration, extrapolation, diskretisering, 
ansatsmetoder, konvergens, stabilitet, kondition. 

• provide an estimate of the 
accuracy of the results 

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell 
störningsräkning, precision. 

• utilize standard functions 
from e.g. Matlab's library for 
calculation, visualization and 
efficient programming Användning av modern avancerad matematisk programvara för att lösa 

tekniskt-matematiska problem, göra numeriska experiment och presentera 
lösningar. Syllabus 

Basic concepts and ideas in numerical 
analysis: algorithms, computational cost, 
local linearization, iteration, 
extrapolation, discretization, 
convergence, stability, condition.  

Numeriska metoder för linjära och icke-linjära ekvationssystem, integraler, 
metoder för system av ordinära differentialekvationer och vissa partiella 
differentialekvationer, begynnelsevärdesproblem, randvärdesproblem samt 
metoder för fourieranalys. 

Reliability assessment: parameter 
sensitivity, experimental 
perturburations, precision.  

Kursen är främst datorlaborationsinriktad med stark koppling till relevanta 
tillämpningsproblem inom det mikroelektroniska området. 
 Use of modern, advanced software for 
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solving technical-mathematical 
problems, doing numerical experiments 
and presenting solutions. 

Förkunskaper 
Motsvarande kurserna SF1624-SF1626. 

Numerical methods for linear and 
nonlinear systems of equations, 
integrals, differential equations, initial 
value problems, boundary value 
problems, and methods for fourier 
analysis. 

Påbyggnad 
2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I, 
2D1225/DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I. 

Kursfordringar 
The course focuses on laboratory work 
in connection with relevant problems 
within microelectronics. 

Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp), (LAB2; 1,5 hp), (LAB3; 1,5 hp), 
(LAB4; 1,5 hp). 

Övrigt Prerequisites 
Equivalent to SF1624-SF1626. Ordinarie examinator är Michael Hanke. 
Follow up 
2D122/DN2220 Applied Numerical 
Methods I, 2D1225/DN2225 Numerical 
Solutions of Differential Equations I. 

Requirements 
Laboratory work (LAB1; 1,5 university 
credits), (LAB2; 1,5 university credits), 
(LAB3; 1,5 university credits), (LAB4; 
1,5 university credits). 

Other 
Usual examiner is Michael Hanke. 
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DN1214  Numeriska metoder, grundkurs  Numerical Methods, Basic Course 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Beatrice Frock, beatrice@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6417 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
S2 Övningar    18 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    14 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1214  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1214. 

replaces 2D1214. 

Mål Aim 
An overlying goal with the course is the 
realization of the necessity of numerical 
methods in order to simulate 
technological and scientific processes 
based on mathematical models. 

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska 
metoder behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska 
och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller. 
 

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna After completing this course, the 
students should be able to  

• identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form 
som är lämplig för numerisk behandling 

 
• identify various 

mathematical problems and 
reformulate these in a way 
suitable for numerical 
treatment 

• välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet 
• motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och 

begränsningar 
• select a suitable numerical 

method for the treatment of 
the given problem 

• välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och 
implementera den i ett programspråk, lämpat för beräkningar t ex 
Matlab • motivate the choice of a 

method by describing its 
advantages and limitations 

• presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt 
• göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten  

• select an algorithm leading to 
efficient computation and 
implement this in a 
programming language, 
suitable for scientific 
computing, e.g. Matlab 

• använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek för effektiva 
beräkningar och visualisering 

 

Kursinnehåll 
• present the results in a 

relevant and illustrative way 
Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, beräkningskostnad, lokal 
linearisering, iteration, rekursion, interpolation, extrapolation, diskretisering, 
konvergens, stabilitet, kondition. Tillförlitlighetsbedömning: 
parameterkänslighet, störningsräkning Numeriska metoder: linjära och icke-
linjära ekvationssystem, differentialekvationer: begynnelsevärdesproblem och 
randvärdes-problem, kurvanpassning: interpolation och 
minstakvadratmetoden. 

• provide an estimate of the 
accuracy of the results 

• utilize standard functions 
from e.g. Matlab's library for 
calculation, visualization and 
efficient programming 

Syllabus  
Fundamental ideas and concepts: 
algorithm, computational cost, local 
linearization, iteration, recursion, 
interpolation, extrapolation, 
discretization, convergence, stability, 
condition. 

Förkunskaper 
Matematiska metoder II samt Programmeringsteknik med PBL. 

Påbyggnad 
2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I och 2D1225/DN2225 
Numerisk behandling av differentialekvationer I. 

Reliability: parameter sensitivity, 
perturbation analysis. 
Numerical methods: linear and non-
linear systems of equations, differential 
equations, initial-value and boundary-
value problems, curve fitting: 
interpolation and the method of least 
squares. 

Kursfordringar 
En skriftlig tentamen (TEN1, 3 hp) 
Laborationsuppgifter (LABA, 1,5 hp) 
Laborationsuppgifter (LABB, 1,5 hp) 

Kurslitteratur Prerequisites 
Meddelas vid kursstart. Antagligen P. Pohl: Grunderna i numeriska metoder, Mathematical methods II besides 
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Teknisk Högskolelitt. Programming Technique with PBL. 

 Requirements 
A written examination (TEN1; 3 
university credits) 
Computer assignments (LABA; 1,5 
university credits) 
Computer assignments (LABB; 1,5 
university credits) 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Bengt Lindberg. 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Probably P. Pohl: Grunderna i 
numeriska metoder, Teknisk 
Högskolelitt. 

Other 
Usual examiner is Bengt Lindberg. 
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DN1215  Numeriska metoder, grundkurs  Numerical Methods, Basic Course 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Johan Karlander, johank@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 4475 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
ME2 Lab    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska/Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1215 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
Basic course in numerical methods. Grundläggande kurs i numeriska metoder. 

 Aim 
An overlying goal with the course is the 
realization of the necessity of numerical 
methods in order to simulate 
technological and scientific processes 
based on mathematical models. 

Mål 
Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska 
metoder behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska 
och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.  
 After completing this course, the 

students should be able to Efter genomgången kurs ska studenten kunna 
  

• identify various 
mathematical problems and 
reformulate these in a way 
suitable for numerical 
treatment 

• identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form 
som är lämplig för numerisk behandling 

• välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet 
• motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och 

begränsningar 
• select a suitable numerical 

method for the treatment of 
the given problem • välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och 

implementera den i ett programspråk, lämpat för beräkningar t ex 
Matlab 

• motivate the choice of a 
method by describing its 
advantages and limitations 

• presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt • select an algorithm leading to 
efficient computation and 
implement this in a 
programming language, 
suitable for scientific 
computing, e.g. Matlab 

• göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten  
• använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek för effektiva 

beräkningar och visualisering. 
 

• present the results in a 
relevant and illustrative way Kursinnehåll 

Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, lokal linearisering, iteration, 
extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition. 

• provide an estimate of the 
accuracy of the results 

• utilize standard functions 
from e.g. Matlab's library for 
calculation, visualization and 
efficient programming. 

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell 
störningsräkning, precision. 
Numeriska metoder för: linjära och icke-linjära ekvationssystem, 
interpolation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, optimering, 
integraler. Metoder för system av ordinära differentialekvationer och vissa 
partiella differentialekvationer, begynnelsevärdesproblem, randvärdesproblem 
samt metoder för fourieranalys. 

Syllabus 
Basic concepts and ideas: algorithm, 
local linearization, iteration, 
extrapolation, discretization, 
convergence, stability, condition. Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska 

problem, göra numeriska experiment och presentera effektiva algoritmer. 
Reliability assessment: parameter 
sensitivity, experimental perturbations, 
precision.  
Numerical methods for: linear and 
nonlinear systems of equations, 
interpolation, model-fitting with the 
method of least squares, optimization, 
quadrature. Methods for systems of 
ordinary and some partial differential 
equations, initial value problems, 
boundary value problems and methods 
for Fourier analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 The application of mathematical 

software in the solution of scientific and 
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engineering problems, numerical 
experimentation, and the presentation of 
effective algorithms. 

Förkunskaper 
Obligatoriska matematikkurser i årskurs 1 samt en kurs i 
datalogi/programmeringsteknik. Prerequisites 

Mandatory first year courses in 
mathematics and a course in computer 
science or programming. 

Påbyggnad 
2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I eller 2D1250 /DN2250 
Tillämpade numeriska metoder II, 2D1225 /DN2225 Numerisk behandling av 
differentialekvationer I, 2D1266 /DN2266 Matematiska modeller, analys och 
simulering del 1 eller 2D1252/DN2252 Numerisk algebra, 2D1264/DN2264 
Parallella datorberäkningar för storskaliga problem del 1. 

Follow up 
2D1220/DN2220 Applied Numerical 
Methods I or 2D1250 /DN2250 Applied 
Numerical Methods II, 
2D1225 /DN2225 Numerical Solution of 
Differential Equations I, 
2D1266 /DN2266 Mathematical 
Models, Analysis and Simulation, Part I 
or 2D1252/DN2252 Numerical Algebra, 
2D1264/DN2264 Parallel Computations 
for Large-Scale Problems part 1. 

Kursfordringar 
Tentamen (TEN1; 2,5 hp) Laborationsuppgifter (LAB1; 2,5 hp) 
Projektuppgift (PRO1; 2,5 hp) 

Kurslitteratur 
G. Eriksson: Numeriska algoritmer med Matlab, CSC/Nada 2002. 

Requirements T. Sauer: Numerical Analysis, Pearson 2006. 
Examination (TEN1; 2,5 hp) Laboratory 
assignments (LAB1; 2,5 hp)  Project 
(PRO1; 2,5 hp) 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Michael Hanke. Required Reading 

G. Eriksson: Numeriska algoritmer med 
Matlab, CSC/Nada 2002. 
T. Sauer: Numerical Analysis, Pearson 
2006. 

Other 
Usual examiner is Michael Hanke. 
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DN1240  Numeriska metoder, grundkurs II  Numerical Methods, Basic Course 
II 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Carina Edlund, carina@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 6644 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE2, E2 Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    14 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1240  Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Bengt Lindberg, bengtl@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7144 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMDA2, CLMFY2, CLMKE2, F2 Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    14 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1240  Kurssida/Course Page 

  

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Beatrice Frock, beatrice@nada.kth.se  6 ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Tel. 08-790 6417 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
COPEN1 Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    14 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1240  Kurssida/Course Page 

  

  

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Carina Edlund, carina@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 6644 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
I2 Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    14 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1240  Kurssida/Course Page 

  

  

  

Ersätter 2D1240. 

Replaces 2D1240. 

Kortbeskrivning Abstract 
Basic course in numerical methods. Grundläggande kurs i numeriska metoder. 

 Aim 
An overlying goal with the course is the 
realization of the necessity of numerical 
methods in order to simulate 
technological and scientific processes 
based on mathematical models. 

Mål 
Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska 
metoder behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska 
och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.  
 After completing this course, the 

762 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna students should be able to 
  

• identify various 
mathematical problems and 
reformulate these in a way 
suitable for numerical 
treatment 

• identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form 
som är lämplig för numerisk behandling 

• välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet 
• motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och 

begränsningar 
• select a suitable numerical 

method for the treatment of 
the given problem • välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och 

implementera den i ett programspråk, lämpat för beräkningar t ex 
Matlab 

• motivate the choice of a 
method by describing its 
advantages and limitations 

• presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt • select an algorithm leading to 
efficient computation and 
implement this in a 
programming language, 
suitable for scientific 
computing, e.g. Matlab 

• göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten  
• använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek för effektiva 

beräkningar och visualisering. 
 

• present the results in a 
relevant and illustrative way Kursinnehåll 

Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, lokal linearisering, iteration, 
extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition. 

• provide an estimate of the 
accuracy of the results 

• utilize standard functions 
from e.g. Matlab's library for 
calculation, visualization and 
efficient programming. 

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell 
störningsräkning, precision. 
Numeriska metoder för: linjära ekvationssystem, ickelinjära ekvationer och 
ekvationssystem, interpolation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, 
optimering, integraler, differentialekvationer. 

Syllabus 
Basic concepts and ideas: algorithm, 
local linearization, iteration, 
extrapolation, discretization, 
convergence, stability, condition. 

Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska 
problem, göra numeriska experiment och presentera lösningar. 
Kursinnehåll och kursuppläggning kan variera något mellan de olika 
programmen: för närmare information se 
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1240. 

Reliability assessment: parameter 
sensitivity, experimental perturbations, 
precision. 
Numerical methods for: linear systems 
of equations, nonlinear equations and 
systems of equations, interpolation, 
model-fitting with the method of least 
squares, optimization, quadrature, 
differential equations. 

 

Förkunskaper 
Obligatoriska matematikkurser i årskurs 1 för det aktuella programmet samt 
en kurs i datalogi/programmeringsteknik, t.ex. 2D1339 Programkonstruktion. 

The application of mathematical 
software in the solution of scientific and 
engineering problems, numerical 
experimentation, and the presentation of 
final results. 

Påbyggnad 
2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I eller 2D1250 /DN2250 
Tillämpade numeriska metoder II, 2D1264/DN2264 Parallella 
datorberäkningar för storskaliga problem del 1, 2D1225 /DN2225 Numerisk 
behandling av differentialekvationer I, 2D1266 /DN2266 Matematiska 
modeller, analys och simulering del 1 eller 2D1252/DN2252 Numerisk 
algebra. 

The course contents and teaching may 
vary somewhat between the programs; 
more detailed information will be given 
at 
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D12
40. Kursfordringar 

En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LABA; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning (LABB; 1,5 hp). 

Prerequisites 
Mandatory first year courses in 
mathematics and a course in computer 
science or programming (e.g. 2D1339). 

Kurslitteratur 
Follow up Meddelas vid kursstart. Läsåret 05/06 användes M.T. Heath: Scientific 

Computing, an introductory survey, McGraw Hill och material producerat vid 
institutionen. 

2D1220/DN2220 Applied Numerical 
Methods I or 2D1250 /DN2250 Applied 
Numerical Methods II, 2D1264/DN2264 
Parallel Computations for Large-Scale 
Problems part 1, 2D1225 /DN2225 
Numerical Solution of Differential 
Equations I, 2D1266 /DN2266 
Mathematical Models, Analysis and 
Simulation, Part I or 2D1252/DN2252 
Numerical Algebra.. 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Bengt Lindberg. Övriga examinatorer är Ninni 
Carlsund, Gerd Eriksson och Jesper Oppelstrup. 

Requirements 
A written examination (TENl; 3 
university credits.). 
Computer assignments (LABA; 1,5 
university credits.). 
Computer assignments with oral and 
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written presentation (LABB; 1,5 
university credits.). 

Required Reading 
To be announced at course start. In 
05/06: M.T. Heath: Scientific 
Computing, an introductory survey, 
McGraw Hill and material produced at 
the department. 

Other 
Usual examiner is Bengt Lindberg. 
Other examiners are Ninni Carlsund 
Gerd Eriksson and Jesper Oppelstrup. 
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DN1241  Numeriska metoder, grundkurs III  Numerical Methods, Basic Course 
III 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Gerd Eriksson, gerd@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 8163 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D2 Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    18 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1241  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1241. 

Replaces 2D1241. 

Kortbeskrivning Abstract 
Basic course in numerical methods. Grundläggande kurs i numeriska metoder. 

 Aim 
An overlying goal with the course is the 
realization of the necessity of numerical 
methods in order to simulate 
technological and scientific processes 
based on mathematical models. 

Mål 
Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska 
metoder behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska 
och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.  
 After completing this course, the 

students should be able to Efter genomgången kurs ska studenten kunna 
  

• identify various 
mathematical problems and 
reformulate these in a way 
suitable for numerical 
treatment 

• identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form 
som är lämplig för numerisk behandling 

• välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet 
• motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och 

begränsningar 
• select a suitable numerical 

method for the treatment of 
the given problem • välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och 

implementera den i ett programspråk, lämpat för beräkningar t ex 
Matlab 

• motivate the choice of a 
method by describing its 
advantages and limitations 

• presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt • select an algorithm leading to 
efficient computation and 
implement this in a 
programming language, 
suitable for scientific 
computing, e.g. Matlab 

• göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten  
• använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek för effektiva 

beräkningar och visualisering. 
 

• present the results in a 
relevant and illustrative way Kursinnehåll 

Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, lokal linearisering, iteration, 
extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition. 

• provide an estimate of the 
accuracy of the results 

• utilize standard functions 
from e.g. Matlab's library for 
calculation, visualization and 
efficient programming. 

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell 
störningsräkning, precision. 
Numeriska metoder för: linjära ekvationssystem, ickelinjära ekvationer och 
ekvationssystem, interpolation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, 
optimering, integraler, differentialekvationer. 

Syllabus 
Basic concepts and ideas: algorithm, 
local linearization, iteration, 
extrapolation, discretization, 
convergence, stability, condition. 

Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska 
problem, göra numeriska experiment och presentera effektiva algoritmer. 
 Reliability assessment: parameter 

sensitivity, experimental perturbations, 
precision. Förkunskaper 

Obligatoriska matematikkurser i årskurs 1 samt en kurs i 
datalogi/programmeringsteknik. 

Numerical methods for: linear systems 
of equations, nonlinear equations and 
systems of equations, interpolation, 
model-fitting with the method of least 
squares, optimization, quadrature, 
differential equations. 

Påbyggnad 
2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I eller 2D1250 /DN2250 
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Tillämpade numeriska metoder II, 2D1225 /DN2225 Numerisk behandling av 
differentialekvationer I, 2D1266 /DN2266 Matematiska modeller, analys och 
simulering del 1 eller 2D1252/DN2252 Numerisk algebra, 2D1264/DN2264 
Parallella datorberäkningar för storskaliga problem del 1. 

The application of mathematical 
software in the solution of scientific and 
engineering problems, numerical 
experimentation, and the presentation of 
effective algorithms. 

Kursfordringar Prerequisites 
Mandatory first year courses in 
mathematics and a course in computer 
science or programming. 

En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LABA; 1,5 hp). 
Laborationsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning (LABB; 3 hp). 

Follow up 
Kurslitteratur 2D1220/DN2220 Applied Numerical 

Methods I or 2D1250 /DN2250 Applied 
Numerical Methods II, 
2D1225 /DN2225 Numerical Solution of 
Differential Equations I, 
2D1266 /DN2266 Mathematical 
Models, Analysis and Simulation, Part I 
or 2D1252/DN2252 Numerical Algebra, 
2D1264/DN2264 Parallel Computations 
for Large-Scale Problems part 1. 

G. Eriksson: Numeriska algoritmer med Matlab, CSC/Nada 2002. 
T. Sauer: Numerical Analysis, Pearson 2006. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Gerd Eriksson. 

Requirements 
A written examination (TENl; 3 
university credits.). 
Computer assignments (LABA; 1,5 
university credits.). 
Computer assignments with oral and 
written presentation (LABB; 3 
university credits.). 

Required Reading 
G. Eriksson: Numeriska algoritmer med 
Matlab, CSC/Nada 2002. 
T. Sauer: Numerical Analysis, Pearson 
2006. 

Other 
Usual examiner is Gerd Eriksson. 
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DN1242  Numerisk analys, tilläggskurs  Numerical Analysis, 
Supplementary Course 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Michael Hanke, hanke@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 08-790 6278 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 3 
A-F Föreläsningar    14 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
F2  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN1242 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1242. 

Replaces 2D1242. 

Kortbeskrivning Abstract 
An extension of the Numerical Methods 
Basic Course II, for the alternative math 
courses within the F-program. 

En fördjupning av 2D1240/DN1240 Numeriska metoder grundkurs II på F-
programmets alternativa studiegång i matematik. 
 

Aim 
Mål The goal of the course is to give the 

students Kursens mål är att ge   • extended knowledge of 
numerical analysis of 
scientific and engineering 
problems, 

• fördjupad kunskap om numerisk analys av naturvetenskapliga och 
tekniska problem, 

• vana vid att använda Matlab för att lösa stora problem, • practice in using Matlab to 
solve large problems  

för att studenterna ska  
so that they will be able to  
 • kunna formulera, och använda numeriska metoder vid 

datorsimuleringar av några partiella differentialekvationer, 
• formulate and use numerical 

methods to simulate the 
solution of some partial 
differential equations by 
computer, 

• kunna presentera problem och resultat på ett lättförståeligt sätt. 
 

Kursinnehåll • present problems and results 
so that they are easily 
understood. 

Samma som i 2D1240/DN1240 Numeriska metoder gk2, dock delvis mer 
analytiskt, samt stora glesa linjära ekvationssystem, numeriska metoder för 
Laplace och Poissons ekvationer i två och tre rumsdimensioner, metoder för 
värmeledningsekvationen. 

Syllabus 
The same as in 2D1240/DN1240 
Numerical Methods Basic Course II, 
partly more analytical, and large sparse 
systems of linear equations, numerical 
methods for the Laplace and Poisson 
equations in two and three 
spacedimensions, methods for the heat 
equation. 

 

Förkunskaper 
Obligatoriska matematikkurser i årskurs 1 samt en kurs i 
datalogi/programmeringsteknik, t.ex. 2D1342/DD1342 Programkonstruktion. 

Påbyggnad 
Prerequisites 2D1250/DN2250 Tillämpade numeriska metoder II eller 

2D1255/DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer II eller 
2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I, 
2D1225/DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I,  
2D1266/DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1. 

Mandatory first year courses in 
mathematics and a course in computer  
science or programming (e.g. 
2D1342/DD1342). 

Follow up 
2D1250/DN2250 Applied Numerical 
Methods II or  
2D1255/DN2255 Numerical Solution of 
Differential Equations II or  
2D1220/DN2220 Applied Numerical 
Methods I,   
2D1225/DN2225 Numerical Solution of 
Differential Equations I, 
2D1266/DN1266 Mathematical Models, 
Analysis and Simulation, Part I. 

Kursfordringar 
Slutbetyg i kursen 2D1240/DN1240, samt 
laborationsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning (TEN1; 1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart.  
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Övrigt Requirements 
All requirements of 2D1240/DN1240 
fulfilled, and 
computer assignments with oral and 
written presentation (TEN1; 1,5 
university credits). 

Ordinarie examinator är Michael Hanke. 

Required Reading 
To be announced at course start.  

Other 
Usual examiner is Michael Hanke. 
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DN220X  Examensarbete inom numerisk analys  Master's Project in Numerical 
Analysis 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Axel Ruhe, ruhe@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6635 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D5 Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN220X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1020.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1020. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within numerical 
analysis. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom numerisk analys av utredande 
karaktär. 
 

Aim 
Mål The overlying goal with the thesis work 

is that the student after finished work in 
scientific computing/numerical analysis 
has achieved knowledge about and can 
apply methods and computer tools to 
solve a larger scientific or engineering 
computing problem coming from 
industry, university or government 
administration. A further goal is that the 
student is able to plan, perform and 
orally present and defend the thesis in a 
seminar and a professionally written 
report.  

Ett övergripande mål med examensarbetet är att studenten efter genomfört 
självständigt arbete i beräkningsteknik/numerisk analys har kännedom om och 
kan tillämpa metoder och datorverktyg för att lösa en större teknisk- 
naturvetenskaplig beräkningsuppgift kommande från industri, förvaltning eller 
högskola. Vidare är målet att studenten ska kunna planera, utföra och muntligt 
och skriftligt redogöra för och försvara arbetet i ett seminarium och en 
professionellt skriven rapport.  
 
Efter genomfört examensarbete ska studenten visat prov på att självständigt  
  

• tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom 
teknikområdet på ett givet problem 

After the thesis work the student has 
shown that he/she can independently 
 • bekanta sig med och i rapporten redovisa referenser såsom 

textböcker, artiklar, etc nödvändiga som förkunskaper för uppgiftens 
genomförande 

• apply the relevant knowledge 
and skills, which are 
acquired within the technical 
area, to a given problem • samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet och 

bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser 
och kravet på självständighet 

• find and study references 
such as textbooks, articles, 
etc necessary for the 
prerequisites of the solution 
of the problem 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande i samspel med problemställaren 

• collect and work out 
demands on and wishes for 
the result of the thesis work 
and judge the reasonableness 
of these considering 
available resources and the 
demand of independent work 

• reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras 
vetenskapliga resultat 

• skriva en professionell rapport på engelska eller svenska som 
uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll 

• muntligt avrapportera ett arbete med professionella krav på 
förberedelse, struktur, stil och tidhållning • choose a course of action and 

work out, follow and persue 
a plan for the solution of the 
problem in collaboration 
with the problem giver 

• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ha uppnått ökade 
kunskaper och färdigheter i ett område inom 
beräkningsteknik/numerisk analys. 

 • reflect on, evaluate, and 
critically assess one’s own 
and others’ scientific results Kursinnehåll 

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom numerisk analys. 
För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas 
intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i 
arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt programmeringsarbete 

• write a professional report in 
English or Swedish 
containing established norms 
concerning structure, 
language and contents 

• give an oral presentation of 
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ska vara underordnat och syfta till att verifiera uppställda metoder och teorier. 
Examensarbeten resulterar mycket sällan i en färdig produkt. Omfattningen 
ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst fem 
kvalificerade arbetsmånader.  

the thesis with professional 
demands on preparation, 
structure style and timing 

• identify one’s need for 
further knowledge and 
continuously develop one’s 
own competencies in an area 
within scientific 
computing/numerical 
analysis 

 
I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. 
Examensarbetet görs individuellt. Syllabus 
 The master project must treat a problem 

within numerical analysis. The problem 
must focus on questions from the field 
of numerical analysis that are of interest 
to investigate and analyze. The main 
part of the work should be investigation 
and analysis. If programming is 
involved its purpose should be to verify 
methods and theories that have been 
developed in the project. Projects often 
result in a prototype but very seldom in 
a finished product. It must be obvious 
that the student has completed at least 
five months of qualified work. A 
detailed specification and a time 
schedule for the project must be made. 
A search for relevant literature in the 
field must be made and relevant 
literature must be studied as a 
foundation for the work. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. There are some 
mandatory seminars. 
The work is done individually. 

Förkunskaper 
Det normala är att teknologen gör sitt examensarbete inom den 
kompetensinriktning som han/hon valt; detta är emellertid inte något absolut 
krav. Den som valt en kompetensinriktning utanför området kan få göra 
examensarbete i numerisk analys om han/hon ändå har tillräckliga 
förkunskaper för examensarbetet i fråga. 
 
Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

Kursfordringar 
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Axel Ruhe. 
Övrig examinator är Michael Hanke. 

Prerequisites 
The student should do the master project 
within his/her area of specialization 
since a solid background of the field is 
necessary in order to achieve a high 
quality work. 
 
The master project is normally 
performed during the final semester of 
studies. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) 

Other 
Usual examiner is Axel Ruhe. 
Other examiner is Michael Hanke. 
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DN2220  Tillämpade numeriska metoder I  Applied Numerical Methods I 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Katarina Gustavsson, 

katarina@nada.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

C Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 6696 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
CLMDA4, MEMA(ME3) Föreläsningar    36 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Lab    14 h          
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2220 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1220. 

Replaces 2D1220. 

Mål Aim 
An overall aim with this second course 
is to give the student knowledge about 
how to formulate, use, and implement 
computer oriented numerical methods to 
solve problems from different areas of 
application 

Ett övergripande mål med denna fortsättningskurs är att ge studenten insikt 
om hur man formulerar, använder och implementerar datororienterade 
numeriska metoder för att lösa problem från olika tillämpningsområden 
 
Efter genomgången kurs ska studenten   After having taken the course the 

student shall be able to - kunna identifiera problemtyp i ett praktiskt beräkningsproblem 
- veta hur en sådan beräkning går till, välja lämplig algoritm, uppskatta 
resursbehov och bedöma resultatens kvalitet 

 
- identify problem type of a practical 
numerical problem - implementera algoritmerna i ett programspråk lämpat för numeriska 

beräkningar, t ex Matlab 
- know how such a computation should 
be performed, choose suitable algorithm, 
estimate the computer resources needed 
and judge the quality of the result 

- använda sig av datorverktyg för simulering och visualisering inom teknik 
och naturvetenskap - implement the algorithms in a 

computer language suitable for 
numerical computation, e.g. Matlab 

 

Kursinnehåll - use computer tools for simulation and 
visualization in science and engineering Repetition och fördjupning av grundkursen. Optimering i en och flera 

variabler. Geometrisk modellering i 2D och 3D med splines och bezierkurvor. Syllabus Numerisk linjär och ickelinjär algebra, glesa matriser, direkta och iterativa 
metoder för lösning av ekvationssystem, egenvärdesalgoritmer, QR-
faktorisering och SVD med tillämpningar. Linjär och ickelinjär 
modellanpassning. Diskret fouriertransform med tillämpningar. 
Randvärdesproblem och egenvärdesproblem för ordinära 
differentialekvationer, finita differensmetoden, Galerkins metod. Explicita och 
implicita metoder för begynnelsevärdesproblem. Stabilitet och styva problem. 

Review and deepening of the basic 
course. Optimization in one and several 
variables. Geometric modeling in 2D 
and 3D using splines and Bezier curves.  
Numerical linear and nonlinear algebra, 
sparse matrices, direct and iterative 
methods for solving linear systems of 
equations.eigenvalue algorithms, QR-
factorization, SVD with applications. 
Discrete fourier transform with 
applications. Linear and nonlinear least-
squares fitting. Boundary value 
problems and eigenvalue problems for 
ordinary differential equations. Finite 
difference methods and Galerkin's 
method. Explicit and implicit methods 
for initial value problems for ordinary 
differential equations. Stability and stiff 
problems. 

Numerisk behandling av partiella differentialekvationer, algoritmer för 
paraboliska, elliptiska och hyperboliska problem. 
 

Förkunskaper 
En grundkurs i Numeriska metoder 2D1212/DN1212 eller 2D1214/DN1214 
eller 2D1240/DN1240. 

Påbyggnad 
2D1225/DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I, 
2D1260/DN2260 Finita elementmetoden, 2D1264/DN2264 Parallella 
datorberäkningar för storskaliga problem. 

Numerical treatment of partial 
differential equations, algorithms for 
parabolic, elliptic and hyperbolic 
problems. 

Kursfordringar 
Prerequisites En tentamen (TEN1; 3 hp). 

Datorlaborationer (LAB1; 3 hp). 
A basic course in numerical methods, 
2D1212/DN121 or 2D1214/DN1214 or 
2D1240/DN1240. 
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Kurslitteratur Follow up 
2D1225/DN2225 Numerical treatment 
of differential equations, 
2D1260/DN2260 Finite element 
method, 2D1264/DN2264 Parallel 
computation for large scale problems. 

Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes  
G. Eriksson, Kompendium i tillämpade numeriska metoder 
C. Moler, Numerical computing with Matlab, SIAM 2004 
T. Sauer, Numerical analysis, Pearson 2006. 
 Requirements 

Written exam (TENl; 3 university 
credits).  
Computer assignments (LAB1; 3 
university credits.). 

Övrigt 
Endast en av kurserna 2D1220 /DN2220 Tillämpade numeriska metoder I och 
2D1250 /DN2250 Tillämpade numeriska metoder II får tas med i examen. 
Ordinarie examinator är Gerd Eriksson. Required Reading 

To be announced at course start.  In 
previous year:  
G. Eriksson, Kompendium i tillämpade 
numeriska metoder 
C. Moler, Numerical computing with 
Matlab, SIAM 2004 
T. Sauer, Numerical analysis, Pearson 
2006  

Other 
Only one of the two courses 
2D1220 /DN2220 Applied Numerical 
Analysis I and 2D1250 /DN2250 
Applied Numerical Analysis II may be 
taken. 
Usual examiner is Gerd Eriksson 
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DN2225  Numerisk behandling av differentialekvationer 
I 

Numerical Solutions of Differential 
Equations 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Lennart Edsberg, edsberg@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 8119 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TAEEM1 Övningar    4 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
CLMDA4 Lab    12 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
FLT(T4), KETI(K4), MOLE(K4), TKETM1 Rekommenderad för/Recommended for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2225 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1225. 

Replaces 2D1225. 

Kortbeskrivning Abstract 
Second course in numerical analysis 
focusing on differential equations. En fortsättningskurs i numeriska metoder inriktad på differentialekvationer. 

 
Aim 

Mål An overlying goal with the course is to 
give the student knowledge about how 
to formulate, utilise, analyze and 
implement advanced computer oriented 
numerical methods for solving those 
differential equation problems that are 
of importance in applications. 

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om hur man 
formulerar, använder, analyserar och implementerar avancerade 
datororienterade numeriska metoder för att lösa sådana 
differentialekvationsproblem som är av betydelse för olika 
tillämpningsområden. 

  After completing this course the student 
should be able to Efter genomgången kurs ska studenten kunna 

  
• for a given problem, identify 

problem type within the area 
of differential equations, 
ordinary and partial, and 
suggest an algorithm for the 
numerical solution 

• för ett givet problem, identifiera problemtyp inom 
differentialekvationer, såväl ordinära som partiella, och föreslå en 
algoritm för lösning av problemet 

• använda och analysera de viktigaste algoritmerna för numerisk 
lösning av ordinära och partiella differentialekvationer  

• utilise and analyze the most 
important algorithms for the 
kind of problems presented 
in this course 

• använda sådana algoritmer från andra områden inom numerisk analys 
som behövs för att behandla differentialekvationer, t ex stora glesa 
linjära ekvationssystem, Fourier analys, etc  

• utilise those algorithms from 
other areas of numerical 
analysis which are necessary 
for solving differential 
equations, e.g. large sparse 
linear systems of equations, 
Fourier analysis, etc 

• ställa upp och förklara vissa grundläggande modeller inom 
naturvetenskap för vilka differentialekvationer används 

• implementera algoritmerna i ett programspråk lämpat för numeriska 
beräkningar, t ex Matlab 

• använda sig av datorverktyg för simulering och visualisering av 
differentialekvationsmodeller inom teknik och naturvetenskap. • set up and explain some 

fundamental mathematical 
models in science which are 
based on differential 
equations 

 

Kursinnehåll 
Numerisk behandling av begynnelsevärdesproblem, randvärdesproblem och 
egenvärdesproblem för ordinära och partiella differentialekvationer. 
Diskretisering, ansatsmetoder. Konvergens, stabilitet och felanalys. 
Tillämpningsanknutna datorlaborationer samt projektuppgift. 

• implement the algorithms i a 
programming language 
suitable for numerical 
computation, e.g. Matlab 

 • utilise computer tools for 
simulation and visualization 
of  differential equation 
models in science and 
engineering. 

Förkunskaper 
Motsvarande kursen DN1212 eller DN1240 Numeriska metoder gk I eller II. 

Påbyggnad 
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2D1255/DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer II, 
2D1260/DN2260 Finita elementmetoden. 

Syllabus 
Numerical treatment of initial value 
problems, boundary value problems, and 
eigen-value problems for ordinary and 
partial differential equations. 
Discretization by finite differences, 
finite elements, and finite volumes.  
Convergence, stability and error 
analysis. Application oriented computer 
labs and a project. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter samt projektuppgift (LAB1; 3 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart.  Läsåret 04/05 användes material producerat vid 
institutionen. 
 Prerequisites 

Equivalent to one of the courses 
DN1212 or DN1240 Numerical 
Methods basic course. 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Lennart Edsberg. 

Follow up 
2D1255/DN2255 Numerical Solutions 
of Differential Equations, 
2D1260/DN2260 The Finite Element 
Method. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Computer assignments and project work 
(LAB1; 3 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start.  In 
04/05: material produced at the 
department was used. 

Other 
Usual examiner is Lennart Edsberg. 
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DN2251  Tillämpade numeriska metoder III  Applied Numerical Methods III 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Lennart Edsberg, edsberg@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 8119 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMTHM1, TSCCM1 Övningar    4 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Lab    24 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2251  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1251. 

Replaces 2D1251. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in numerical methods 
consisting of the first part of 
2D1252/DN2252, numerical algebra and 
2D1225/DN2225, numerical treatment 
of differential equations I. Together this 
corresponds to 2D1250/DN2250, 
applied numerical methods II. The 
course is a part of the first year of study 
for the international master program in 
Scientific Computing. 

En fortsättningskurs i numerisk analys sammanfogad av första delen av 
2D1252/DN2252, numerisk algebra och 2D1225/DN2225, numerisk 
behandling av differentialekvationer I. Sammanlagt motsvarar detta 
2D1250/DN2250, Tillämpade numeriska metoder II. Kursen ingår i första året 
för internationella magisterprogrammet Scientific Computing. 
 

Mål 
Ett övergripande mål med denna kurs är att ge studenten insikt om hur man 
formulerar, använder, analyserar och implementerar avancerade 
datororienterade numeriska metoder för att lösa problem inom numerisk 
algebra samt differentialekvationsproblem inom olika tillämpningsområden. 

Aim 
An overall aim with this course is to 
give the student knowledge about how 
to formulate, use, analyse and 
implement advanced computer oriented 
numerical methods to solve problems in 
numerical algebra and differential 
equations from different application 
areas. 

 
Efter genomgången kurs ska studenten 
 
1) inom numerisk algebra 
  

After completing the course the student 
should be able to - kunna identifiera algebraberäkningar, linjära och icke-linjära, i ett praktiskt 

beräkningsproblem  
- veta hur en sådan beräkning går till, uppskatta resursbehov och bedöma 
resultatens kvalitet 

1) in numerical algebra 
 
- identify algebra computations, linear 
and nonlinear, in a practical problem - känna till hur problemets egenskaper möjliggör speciella 

beräkningsalgoritmer  - implement such a computation, 
estimate computer resource needs and 
judge the quality of the results. 

 
2) inom numerisk lösning av differentialekvationer 

- implement special numerical 
algorithms adapted to the properties of 
the problem    

 
- för ett givet problem, identifiera problemtyp inom differentialekvationer, 
såväl ordinära som partiella, och föreslå en algoritm för lösning av problemet  
- använda och analysera de viktigaste algoritmerna för numerisk lösning av 
ordinära och partiella differentialekvationer  

2) in numerical solution of differential 
equations 
 - använda sådana algoritmer från andra områden inom numerisk analys som 

behövs för att behandla differentialekvationer, t ex stora glesa linjära 
ekvationssystem, Fourier analys, etc  

- for a given problem, identify problem 
type within the area of differential 
equations, ordinary and partial, and 
suggest an algorithm for the numerical 
solution - ställa upp och förklara vissa grundläggande modeller inom naturvetenskap 

för vilka differentialekvationer används - utilise and analyze the most important 
algorithms for the kind of problems 
presented in this course 

- implementera algoritmerna i ett programspråk lämpat för numeriska 
beräkningar, t ex Matlab 

- utilise those algorithms from other 
areas of numerical analysis which are 
necessary for solving differential 
equations, e.g. large sparse linear 
systems of equations, Fourier analysis, 
etc 

- använda sig av datorverktyg för simulering och visualisering av 
differentialekvationsmodeller inom teknik och naturvetenskap. 
 

Kursinnehåll 
Numerisk algebra: - set up and explain some fundamental 
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Linjära ekvationssystem: direkta algoritmer, störningsteori och kondition, 
avrundningsfel. Glesa matriser. Iterativa metoder: stationära iterationer, 
Krylovrumsmetoder och prekonditionering.  

mathematical models in science which 
are based on differential equations 
- implement the algorithms i a 
programming language suitable for 
numerical computation, e.g. Matlab Egenvärdesproblem: teori, transformationsmetoder och iterativa metoder.  

Singulärvärdesfaktorisering och dess användningar.  - utilise computer tools for simulation 
and visualization of differential equation 
models in science and engineering.  Icke linjära ekvationssystem och numerisk optimering. Modellanpassning. 

Differentialekvationer: 
Syllabus Numerisk behandling av begynnelsevärdesproblem, randvärdesproblem och 

egenvärdesproblem för ordinära och partiella differentialekvationer. 
Diskretisering, ansatsmetoder. Konvergens, stabilitet och felanalys.  

Numerical Algebra: 
Linear systems of equations: direct 
algorithms, perturbation theory and 
condition, rounding errors. Sparse 
matrices. Iterative methods: stationary 
iterations, Krylov space methods and 
preconditioning.  

Tillämpningsanknutna datorlaborationer samt projektuppgift. 
 

Förkunskaper 
Eigenvalue problems: Theory, 
transformation methods and iterative 
methods.  

Grunder i Numerisk analys motsvarande 2D1210 eller 2D1240/DN1240 
Numeriska metoder grundkurs I eller II. 

Singular value decomposition and its 
applications.  Påbyggnad 

2D1253/DN2253 Numerisk algebra, metoder för stora matriser, 
2D1255 /DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer II, 
2D1260 /DN2260 Finita elementmetoden, 2D1263 Tekniskt vetenskapliga 
datorberäkningar, 2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar, 
2D1290 /DN2290 Avancerade numeriska metoder. 

Nonlinear systems of equations and 
numerical optimization. Model fitting.  
Differential equations: 
Numerical treatment of initial value 
problems, boundary value problems, and 
eigenvalue problems for ordinary and 
partial differential equations. 
Discretization by finite differences, 
finite elements, and finite volumes. 
Convergence, stability and error 
analysis.  

Kursfordringar 
En tentamen på inledande del (TEN1; 3 hp) från kursen 2D1252/DN2252. 
En tentamen (TEN2; 3 hp) från kursen 2D1225/DN2225. 
Laborationsuppgifter samt projektuppgift (LAB1; 3 hp) från kursen 
2D1225/DN2225. 

Application oriented computer labs and 
a project. 

Kurslitteratur Prerequisites 
Basic numerical analysis, equivalent to 
2D1210 or 2D1240/DN1240 Numerical 
Methods basic course I or II. 

Kurslitteratur meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt Follow up 
Endast en av kurserna 2D1220/DN2220, 2D1250/DN2250 eller 
2D1251/DN2251 får tas med i examen. 
Ordinarie examinator är Lennart Edsberg. 

2D1253/DN2253 Numerical algebra, 
methods for large matrices, 
2D1255 /DN2255 Numerical Solution of 
Differential Equations II, 
2D1260 /DN2260 The Finite Element 
Method, 2D1263 Scientific Computing, 
2D1280 Computational Fluid Dynamics, 
2D1290 /DN2290 Advanced Numerical 
Methods. 

Requirements 
Examination of first part (TEN1; 3 
university credits) from course 
2D1252/DN2252. 
Examination (TEN2; 3 university 
credits) from course 2D1225/DN2225. 
Computer assignments and project work 
(LAB1; 3 university credits.) from 
course 2D1225. 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Only one of the courses 
2D1220/DN2220, 2D1250/DN2250 or 
2D1251/DN2251, Applied Numerical 
Analysis I, II or III may be taken. 
Usual examiner is Lennart Edsberg. 
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DN2252  Numerisk algebra  Numerical Algebra 
 

10.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 10.5 Axel Ruhe, ruhe@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 6635 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MA(F4) Lab    12 h          Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/ Swedish or English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2252 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1252.<BR>Ges vartannat år. Ges ej 07/08. 

Replaces 2D1252.<BR>Given every second year. Not given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
Routines from numerical linear algebra 
are the workhorses in most large scale 
scientific computation. Most of the 
computing time is spent there, and the 
accuracy of the whole computation is 
dependent on the accuracy of the linear 
algebra. 

Vid nästan varje större beräkningsuppgift är det rutiner inom linjär algebra 
som är arbetshästar. Det är där en stor del av tiden för en beräkning går åt, och 
det är deras noggrannhet som avgör hur bra resultat man kommer att få fram. 
 

Mål 
Den som följt denna kurs skall inse hur linjär algebra är avgörande för 
resursåtgång och noggrannhet vid en vetenskaplig beräkning. Hon skall kunna 
utnyttja aktuella beräkningsrutiner från linjär algebra i ett praktiskt program. 

Aim 
After having completed the course the 
student should realize how linear 
algebra is depending on computer 
resources and accuracy when 
performing a scientific computation. 
The student should also be able to utilize 
modern computing routines from linear 
algebra in a practical problem. 

 
Efter denna kurs skall studenten: 
 

• kunna identifiera linjär algebraberäkningar i ett praktiskt 
beräkningsproblem  

• veta hur en sådan beräkning går till, uppskatta resursbehov och 
klarlägga resultatens kvalitet 

After the course the student should be 
able to 
 • känna till hur problemets egenskaper möjliggör speciella 

beräkningsalgoritmer • identify linear algebra 
computations in a practical 
problem • veta hur man kan utforma algoritmen så att datorhjälpmedlens 

maskinarkitektur utnyttjas. • perform such a computation, 
estimate computer resources 
and judge the quality of the 
results 

 

Kursinnehåll 
• implement special algorithms 

adapted to the properties of 
the problem 

Linjära ekvationssystem: Direkta algoritmer, störningsteori och kondition, 
avrundningsfel. Glesa matriser.  
Iterativa metoder: stationära iterationer, Krylovrumsmetoder och 
prekonditionering.  

• design the algorithm so that 
that the machine architecture 
of the computers can be 
utilized.  

Egenvärdesproblem: Teori, transformationsmetoder och iterativa metoder.  
Singulärvärdesfaktorisering och dess användningar inom dataanalys och 
informationssökning. Syllabus 

Linear systems of equations: direct 
algorithms, perturbation theory and 
condition, rounding errors. Sparse 
matrices.  

Modellreduktion för linjära och  olinjära dynamiska system.  
För varje algoritm studerar vi både hur den arbetar, hur mycket resurser som 
går åt och hur stor noggrannhet man kan förvänta sig av resultaten. 

Iterative methods: stationary iterations, 
Krylov space methods and 
preconditioning.  

 

Förkunskaper 
Eigenvalue problems: theory, 
transformation methods and iterative 
methods.  

Motsvarande kursen 2D1210 eller 2D1240/DN1240 Numeriska metoder 
grundkurs. 

Singular value decomposition and its 
applications in data analysis and 
information retrieval.  

Påbyggnad 
2D1263 Teknisk vetenskapliga datorberäkningar, 2D1290/DN2290 
Avancerade numeriska metoder. Model reduction for linear and nonlinear 

dynamical systems. 
Kursfordringar For each algorithm it is studied how it 
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En tentamen på inledande del (TEN1; 3 hp) 
Laborationer (LAB1; 3 hp) 
Muntlig sluttentamen (TEN2; 4,5 hp). 

works, how many resources that are 
used as well as how good accuracy that 
can be expected in the results. 

Prerequisites 
Kurslitteratur Basic numerical analysis, equivalent to 

2D1210 or 2D1240/DN1240 Numerical 
Methods basic course I or II. 

James W. Demmel: Applied Numerical Linear Algebra, SIAM 1997. 
Utdelat material om aktuella problem och metoder. 
 Follow up 

2D1263 Scientific Computing, 
2D1290 /DN2290Advanced Numerical 
Methods. 

Övrigt 
Den som har förkunskaper motsvarande 2D1250/DN2250 eller 
2D1251/DN2251, Tillämpade numeriska metoder II eller III ska ej ta denna 
kurs utan 2D1253/DN2253 som motsvarar de senare momenten. 
Ordinarie examinator är Axel Ruhe. 

Requirements 
Examination of first part (TEN1; 3 
university credits) common with course 
2D1251/DN2251. 
Computer assignments (LAB1; 3 
university credits.). 
Oral final exam (TEN2; 4,5 university 
credits). 

Required Reading 
James W. Demmel: Applied Numerical 
Linear Algebra, SIAM 1997. 
Material on current problems and 
methods distributed at course. 

Other 
Anybody that already has knowledge 
corresponding to 2D1250/DN2250 or 
2D1251/DN2251, Applied Numerical 
Analysis II or III, should not take this 
course but 2D1253/DN2253 that 
corresponds to the later moments. 
Usual examiner is Axel Ruhe. 
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DN2253  Numerisk algebra för stora matriser  Numerical Algebra, Methods for 
Large Matrices 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Axel Ruhe, ruhe@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6635 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BERT(D4), MA(F4), TSCCM2 Lab    6 h          Valfri för/Elective for 
Engelska eller svenska/ English or Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2253 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1253.<BR>Ges vartannat år. Ges ej 07/08. 

Replaces 2D1253.<BR>Given every second year. Not given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course is the later moments of 
2D1252/DN2252, Numerical Algebra. Denna kurs omfattar de senare delarna av kurs 2D1252/DN2252 och är avsedd 

för dem som genomgått kurs 2D1250/DN2250 eller 2D1251/DN2251.  
Aim  
After having completed the course the 
student should realize how linear 
algebra is depending on computer 
resources and accuracy when 
performing a scientific computation. 
The student should also be able to utilize 
modern computing routines from linear 
algebra in a practical problem. 

Mål 
Den som följt denna kurs skall inse hur linjär algebra är avgörande för 
resursåtgång och noggrannhet vid en vetenskaplig beräkning. Hon skall kunna 
utnyttja aktuella beräkningsrutiner från linjär algebra i ett praktiskt program. 
 
Efter denna kurs skall studenten:   After the course the student should be 

able to • kunna identifiera linjär algebraberäkningar i ett praktiskt 
beräkningsproblem  

• identify linear algebra 
computations in a practical 
problem 

• veta hur en sådan beräkning går till, uppskatta resursbehov och 
klarlägga resultatens kvalitet 

• känna till hur problemets egenskaper möjliggör speciella 
beräkningsalgoritmer 

• perform such a computation, 
estimate computer resources 
and judge the quality of the 
results • veta hur man kan utforma algoritmen så att datorhjälpmedlens 

maskinarkitektur utnyttjas. • implement special algorithms 
adapted to the properties of 
the problem 

 

Kursinnehåll • design the algorithm so that 
that the machine architecture 
of the computers can be 
utilized.  

Linjära ekvationssystem: Direkta algoritmer, störningsteori och kondition, 
avrundningsfel. Glesa matriser.  
Iterativa metoder: stationära iterationer, Krylovrumsmetoder och 
prekonditionering.  Syllabus 

Linear systems of equations: direct 
algorithms, perturbation theory and 
condition, rounding errors. Sparse 
matrices.  

Egenvärdesproblem: teori, transformationsmetoder och iterativa metoder.  
Singulärvärdesfaktorisering och dess användningar inom dataanalys och 
informationssökning. 

Iterative methods: stationary iterations, 
Krylov space methods and 
preconditioning.  

Modellreduktion för linjära och  olinjära dynamiska system. 
 

Eigenvalue problems: theory, 
transformation methods and iterative 
methods.  

Förkunskaper 
Motsvarande kurserna 2D1250/DN2250 eller 2D1251/DN2251, Tillämpad 
numerisk analys II eller III. Singular value decomposition and its 

applications in data analysis and 
information retrieval.  Påbyggnad 

2D1263 Teknisk vetenskapliga datorberäkningar, 2D1290/DN2290 
Avancerade numeriska metoder. 

Model reduction for linear and nonlinear 
dynamical systems. 
For each algorithm it is studied how it 
works, how many resources that are 
used as well as how good accuracy that 
can be expected in the results. 

Kursfordringar 
Laborationer (LAB1; 3 hp).  
Muntlig sluttentamen (TEN2; 4,5 hp). 
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Kurslitteratur Prerequisites 
Corresponding to 2D1250/DN2250 or 
2D1251/DN2251, Applied numerical 
analysis II or III. 

James W. Demmel: Applied Numerical Linear Algebra, SIAM 1997. 
Utdelat material om aktuella problem och metoder. 
 

Follow up 
Övrigt 2D1263 Scientific Computing, 

2D1290 /DN2290Advanced Numerical 
Methods. Endast en av kurserna 2D1252/DN2252 Numerisk algebra och 

2D1253/DN2253 metoder för stora matriser får tas med i examen. 
Ordinarie examinator är Axel Ruhe. Requirements 

Computer assignments (LAB1; 3 
university credits). 
Oral final exam (TEN2; 4,5 university 
credits). 

Required Reading 
James W. Demmel: Applied Numerical 
Linear Algebra, SIAM 1997. 
Material on current problems and 
methods distributed at course. 

Other 
Only one of 2D1252/DN2252 
Numerical algebra and 2D1253/DN2253 
methods for large matrices may be 
counted in exam. 
Usual examiner is Axel Ruhe. 
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DN2255  Numerisk behandling av differentialekvationer 
II 

Numerical Solutions of Differential 
Equations 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jesper Oppelstrup, jespero@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6228 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCCM1 Lab    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
TMTHM1  Rekommenderad för/Recommended for 
BERT(D4), FME(F3), MA(F4), T4 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2255 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1255. 

Replaces 2D1255. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course in modern 
numerical methods with emphasis on 
linear and nonlinear systems of partial 
differential equations. 

En avancerad kurs om moderna numeriska metoder med fokus på linjära och 
icke-linjära system av differentialekvationer.  
 

Mål Aim 
The course gives the students 
knowledge of problem classes, basic 
mathematical and numerical concepts 
and properties, modern numerical 
methods, and software for solution of 
engineering and scientific problems 
formulated as differential equations. 

Kursen ger studenterna kunskap om problemklasser, deras grundläggande 
egenskaper, matematiska och numeriska begrepp, liksom effektiva numeriska 
metoder och programvara för lösning av ingenjörs- och vetenskapliga problem 
som formuleras som differentialekvationer. 
 
Efter genomförande av kursens moment kommer studenterna att kunna  
 After successful completion of course 

requirements the students will be able to • konstruera, implementera och använda numeriska metoder för 
lösning av vetenskapliga problem med differentialekvationer  

• design, implement and use 
numerical methods for 
computer solution of 
scientific problems involving 
differential equations; 

• följa specialiserad såväl som tillämpningsorienterad litteratur på 
området; 

• förstå egenskaper hos olika klasser av differentialekvationer och 
deras influens på lösningar och lämpliga numeriska metoder; • follow specialized and 

application-oriented 
technical literature in the 
area; 

• använda kommersiell programvara, med förståelse för grundläggande 
metoder, basala egenskaper och begränsningar. 

 
• understand properties of 

different classes of 
differential equations and 
their impact on solutions and 
proper numerical methods; 

Kursinnehåll 
Numerisk behandling av begynnelsevärdesproblem, randvärdesproblem och 
egenvärdesproblem för ordinära och partiella differentialekvationer. 
Tonvikten på de olika momenten kan variera år från år. Relevant linjär 
algebra, rättställdhet, konvergens, stabilitet, feluppskattningar, finita 
differenser, finita element, finita volymer, method of lines, moderna iterativa 
metoder, problem med stötar. Datorlaborationer samt tillämpningsanknutna 
projektuppgifter. 

• use commercial software 
with understanding of 
fundamental methods, 
properties, and limitations 

Syllabus 
Numerical treatment of initial value 
problems, boundary value problems and 
eigenvalue problems for ordinary and 
partial differential equations. The 
emphasis on different parts may vary 
from year to year. Relevant linear 
algebra, well-posedness, convergence, 
stability, error estimates, finite 
differences, finite elements, finite 
volumes, method of lines, modern 
iterative methods, problems with shocks. 
Computer labs and application oriented 

 

Förkunskaper 
Motsvarande kursen 2D1225/DN2225 Numerisk behandling av 
differentialekvationer I, eller 2D1250/DN2250 eller 2D1251/DN2251. 

Påbyggnad 
2D1290/DN2290 Avancerade numeriska metoder. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 3 hp).  
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Laborationsuppgifter(LAB1; 3 hp). 
Projektuppgift (LAB2; 1,5 hp). 

projects. 

Prerequisites 
Equivalent to 
2D1225/DN2225 Numerical solutions of 
differential equations I, or 
2D1250/DN2250 or 2D1251/DN2251.. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes R. Le Veque: Finite 
Volume Methods for Hyperbolic Problems.  
 Follow up 

2D1290/DN2290 Advanced numerical 
methods. Övrigt 

Ordinarie examinator är Jesper Oppelstrup. 
Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits).  
Computer assignments (LAB1; 3 
university credits). 
Project (LAB2; 1,5 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: R. Le Veque: Finite 
Volume Methods for Hyperbolic 
Problems. 

Other 
Usual examiner is Jesper Oppelstrup. 

 

782 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DN2258  Introduktion till högprestandaberäkningar  Introduction to High Performance 
Computing 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Michael Hanke, hanke@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6278 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    40 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCCM2 Lab    40 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BERT(D4), D4, DTEK(D4), F4, MA(F4), T4  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2258 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1258.<BR>Notera att kursen börjar i augusti. Kursen schemaläggs ej centralt. 

Replaces 2D1258.<BR>Please note that the course starts in August. Will not be on the central schedule. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course covering algorithms 
and techniques for high performance 
computing. 

En fortsättningskurs som behandlar algoritmer och tekniker för 
högprestandaberäkningar. 
 

Aim 
Mål The goal of this course is to give the 

student a basic introduction to the skills 
needed to utilize high performance 
computing resources for own projects. 

Kursens mål är att ge 
• en introduktion till högpresterande beräkningar och algoritmer 
• detaljkunskap om programmering för datorer med delat och 

distribuerat minne 
 
After the course you are able to 
 

• detaljkunskap om prestandaoptimering • analyze a given problem for 
possibilities of parallel 
computations 

för att studenterna ska 
• självständigt kunna använda moderna parallelldatorsystem. 

• select algorithms and 
hardware for the solution of 
high performance projects 

 

Kursinnehåll 
• program computers with 

shared and distributed 
memory architectures 

Datorarkitektur, strukturerad programmering för tekniskt-vetenskapliga 
beräkningar, parallella algoritmer, message passing, visualisering, stora 
datamängder, GRID-beräkningar. • use appropriate programming 

languages (including 
Fortran90) efficiently for 
scientific computations 

Introduktion till C++, Fortran90 och datorresurserna vid Nada och 
Parallelldatorcentrum, speciellt Linux-kluster och IBM SP2.  
 • run parallel programs on 

different hardware 
architectures and software 
environments 

Förkunskaper 
Obligatoriska kurser i matematik, numeriska metoder och programmering. 

• assess the performance of 
implementations Påbyggnad 

Diskuteras med kursledaren. • optimize the performance. 

Kursfordringar Syllabus 
Computer architecture, structured 
programming for scientific computing, 
parallel algorithms, message passing, 
visualization, mass storage, GRID-
computing. 

Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp). 
Projektuppgift (LAB2; 4,5 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes K. Dowd, C. Severance: 
High Performance Computing. 

An introduction to C++, Fortran90, and 
the hardware at Nada and PDC with 
Linux clusters and IBM SP2.   
Prerequisites Övrigt Basic courses in mathematics and 
numerical analysis at a Swedish 
university, or the equivalent. Some 
experience of computer programming 
and the use of UNIX systems or 
personal computers is also assumed. 

Intensivkurs under två sommarveckor följt av arbete med projektuppgift under 
period 1.  
Deltagarantalet är begränsat. 
Ordinarie examinator är Jesper Oppelstrup. 

Follow up 
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Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Assignments (LAB1; 3 university 
credits). 
Project (LAB2; 4,5 university credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: K. Dowd, C. Severance: 
High Performance Computing. 

Other 
Summer course during two intense 
weeks, followed by work with the 
project during period 1. The number of 
students is limited. 
Usual examiner is Jesper Oppelstrup. 
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DN2260  Finita elementmetoden  The Finite Element Method 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Jesper Oppelstrup, jespero@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6228 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCCM1 Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BERT(D4), MA(F4), T4 Lab    10 h          Valfri för/Elective for 
Engelska/English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2260 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1260. 

Replaces 2D1260. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course on computational 
methods focusing on the finite element 
method (FEM) and partial differential 
equations. 

En fortsättningskurs om beräkningsmetoder inriktad på finita elementmetoden 
(FEM) och partiella differentialekvationer. 
 

Mål Aim 
Basic laws of nature are typically 
expressed in the form of partial 
differential equations (PDE), such as 
Navier's equations of elasticity, 
Maxwell's equations of 
electromagnetics, Navier-Stokes 
equations of fluid flow, and 
Schrödinger's equations of quantum 
mechanics. The Finite element method 
(FEM) has emerged as a universal tool 
for the computational solution of PDEs 
with a multitude of applications in 
engineering and science. Adaptivity is 
an important computational technology 
where the FEM algorithm is 
automatically tailored to compute a user 
specified output of interest to a chosen 
accuracy, to a minimal computational 
cost.  

Kursens mål är att ge 
• kunskap om moderna beräkningsmetoder, speciellt finita 

elementmetoden för att lösa differentialekvationer, 
• förmåga att analysera beräkningars effektivitet och noggrannhet, 
• matematisk kunskap om grundläggande partiella 

differentialekvationer i tillämpningar, 
för att studenterna ska 

• kunna göra effektiva och pålitliga datorberäkningar. 
 

Kursinnehåll 
FEM-formulering för linjära och ickelinjära partiella differentialekvationer. 
Elementtyper och deras implementation. Nätgenerering. Adaption. 
Feluppskattningar. Effektiva lösningsmetoder (t.ex. med multigrid-metoden). 
Tillämpningar till stationära och transienta diffusionsprocesser, elasticitet, 
konvektion-diffusion, Navier-Stokes ekvation, kvantmekanik m.m.  
 This FEM course aims to provide the 

student both with theoretical and 
practical skills, including the ability to 
formulate and implement adaptive FEM 
algorithms for an important family of 
PDEs.  

Förkunskaper 
En av kurserna 2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I, 
2D1225/DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I, 
2D1250/DN2250 Tillämpade numeriska metoder II.  

The theoretical part of this course deals 
mainly with scalar linear PDE, for 
which the student should be able to:  

Påbyggnad 
2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, 
2D1290/DN2290 Avancerade numeriska metoder, eller 2D1252/DN2252 eller 
2D1253/DN2253. 

 
• derive the weak formulation. 
• formulate a corresponding 

FEM approximation.  Kursfordringar 
• estimate the stability of a 

given linear PDE and it's 
FEM approximation. 

En tentamen (TEN2; 3 hp) omfattande problem och teorifrågor. 
Laborationsuppgifter (LAB2; 3 hp). 

• derive a priori and a 
posteriori error estimates in 
the energy norm, the L2-
norm, and linear functionals 
of the solution.  

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen. 
 

• state and use the Lax-
Milgram theorem for a given 
variational problem.  

Övrigt 
Ordinarie examinator är Jesper Oppelstrup. 
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In the practical part of the course the 
student should be able to: 
 

• modify an existing FEM 
program to solve a new 
scalar linear PDE. 

• implement an adaptive mesh 
refinement algorithm, based 
on an a posteriori error 
estimate derived in the 
theoretical part.  

• describe standard 
components in FEM 
algorithms. 

Syllabus 
FEM-formulation of linear and non-
linear partial differential equations, 
element types and their implementation, 
grid generation, adaption and error 
control, efficient solution algorithms 
(e.g. by a multigrid method). 
Applications to stationary and transient 
diffusion processes, elasticity, 
convection-diffusion, Navier-Stokes 
equation, quantum mechanics etc. 

Prerequisites 
One of the courses 
2D1220/DN2220 Applied Numerical 
Methods I, 2D1225/DN2225 Numerical 
Solutions of Differential Equations, 
2D1250/DN2250 Applied Numerical 
Methods II. Some experience of 
computer programming and the use of 
UNIX systems or personal computers is 
also assumed. 

Follow up 
2D1263 Scientific Computing, 
2D1290/DN2290 Advanced Numerical 
Methods, or 2D1252/DN2252 or 
2D1253/DN2253. 

Requirements 
Examination (TEN2; 3 university 
credits). 
Assignments (LAB2; 3 university 
credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year: material produced at the 
department was used. 

Other 
Usual examiner is Jesper Oppelstrup. 
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DN2264  Parallella datorberäkningar för storskaliga 
problem, del 1 

Parallell Computations for Large-
Scale Problems, part 1 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Michael Hanke, hanke@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6278 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BERT(D3, D4), TSCCM1 Lab    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
DTEK(D4), MA(F4)  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2264 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1264. 

Replaces 2D1264. 

Mål Aim 
The overall goal of the course is to 
provide a basic understanding of how to 
develop algorithms and how to 
implement them in distributed memory 
computers using the message-passing 
paradigm. 

Kursens mål är att  
 

• förmedla grundläggande och avancerade idéer och metoder om hur 
man kan använda många processorer för att effektivt lösa stora 
problem och   

• introducera mjukvaruverktyg för att implementera algoritmer för 
parallella beräkningar samt verktyg för att jämföra teoretisk och 
verklig prestanda.  

This understanding means that after the 
course you are able to 
 

• explain parallelization 
strategies;  

för att studenterna ska kunna  • select and/or develop an 
algorithm for solving a given 
problem which has the 
potential for an efficient 
parallelization; 

 
• utveckla, välja ut och anpassa algoritmer och datastrukturer för 

numeriska och icke-numeriska problem,  
• implementera och jämföra prestanda hos sådana algoritmer på olika 

hårdvaruplattformer.  
• select and/or develop data 

structures for implementing 
parallel computations;  

• theoretically analyze a given 
parallel algorithm with 
respect to efficiency; 

Kursinnehåll 
Grundläggande idéer: hårdvaruarkitektur, minneshierarkier, kommunikation, 
strategier för parallellisering, mätande av effektivitet; • implement a given algorithm 

on a distributed-memory 
computer using the message 
passing library MPI; 

Enkla numeriska algoritmer, bl. a. matrisoperationer, Gausseliminering;  
Algoritmer på grafer, exempelvis grafpartitioneringsproblem; 

• understand the message flow 
and avoid unwanted 
situations (e.g. deadlock, 
synchronization delays); 

Parallell sortering; 
Mer avancerade parallella problem, exempelvis n-kroppsproblemet; 
Avancerade numeriska metoder, exempelvis multigrid och FFT-metoder; 
Standardbibliotek. • modify and adapt a set of 

basic routines to special 
situations; 

 

Förkunskaper • experimentally evaluate the 
performance of a parallel 
program; 

En grundläggande kurs i numerisk analys (2D1212/DN1212, 
2D1240/DN1240 eller motsvarande), datalogi (2D1320/DD1320, 
2D1321/DD1321 eller motsvarande), gärna erfarenheter av C, C++, Fortran. 
De som kan Java eller Python får en kort introduktion till C. 

• explain differences between 
the theoretically expected 
performance and the 
practically observed 
performance. Påbyggnad 

2D1265/DN2265 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, del 2. Syllabus 
Basic ideas including hardware 
architectures, memory hierarchies, 
communications, parallelization 
strategies, measures of efficiency; 

Kursfordringar 
Hemuppgifter och en ”mid-term quiz” (HEM1, 3 hp)  
Laborationsrapport (LAB1, 3 hp) 

Simple numerical algorithms including 
matrix operations, Gaussian elimination; Kurslitteratur 
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Meddelas vid kursstart.  Algorithms on graphs including graph 
partitioning problems;  Parallel sorting; 
More advanced parallel problems 
including the n-body problem;  

Övrigt 
Ordinarie examinator är Michael Hanke. Advanced numerical methods including 

multi-grid and FFT methods;  
Standard libraries.  

Prerequisites 
Basic courses in numerical analysis 
equivalent to 2D1212/DN1212 or 
2D1240/DN1240, computer science 
equivalent to 2D1320/DD1320 or 
2D1321/DD1321, preferably in C, C++, 
Fortran. For those being comfortable 
with Java or Python a short introduction 
to C will be provided. 

Follow up 
2D1265/DN2265 Parallel Computations 
for Large-Scale Problems, part 2. 

Requirements 
Homework and a mid-term quiz 
(HEM1; 3 university credits)  
Lab report (LAB1; 3 university credits) 

Required Reading 
To be announced at course start. 

Other 
Usual examiner is Michael Hanke. 
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DN2265  Parallella datorberäkningar för storskaliga 
problem, del 2 

Parallell Computations for Large-
Scale Problems, part 2 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Michael Hanke, hanke@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6278 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
Fail, pass Föreläsningar    4 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCCM1 Lab    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BERT(D3, D4), MA(F4)  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2265 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1265. 

Replaces 2D1265. 

Mål Aim 
The goal of this course is to provide a 
deep understanding of the practical and 
theoretical issues of solving a complex 
project in high-performance computing. 

Kursen är en fortsättning på del 1 (DN2264/DN2264). Den består i att du utför 
ett större tillämpningsprojekt där du använder och vidare studerar metoderna 
från del 1. 
  

This understanding means that after the 
course you are able to Kursinnehåll 
 Deltagarna kan välja ett eget projekt (som måste vara godkänt av kursledaren) 

eller välja ett problem från en lista med omfattande beräkningsintensiva 
projekt från olika tillämpningsområden (exempelvis finansmatematik, 
strömningsmekanik, beräkningskemi, bildbehandling ...).  

• find properties of a given 
problem which may by used 
for a potential parallelization 

• discuss alternatives and 
select algorithms for the 
problem; 

 

Förkunskaper • implement your project on a 
parallel computer; 2D1264/DN2264 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, del 1. 

• evaluate the performance and 
discuss the results; Påbyggnad 

• present your results in a 
report. 

Diskutera med kursledaren. 

Kursfordringar Syllabus 
Projekt (PRO1; 3 hp) The participants can choose their own 

project (subject to approval by the 
course leader) or select from a list of 
computationally expensive projects from 
different areas of applications (financial 
mathematics, fluid dynamics, 
computational chemistry, image 
processing, ...).  

Kurslitteratur 
Det varierar beroende på projektet. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Michael Hanke. 

Prerequisites 
2D1264/DN2264 Parallel Computations 
for Large-Scale Problems, part 1. 

Follow up 
Please discuss with the course leader. 

Requirements 
Project work (HEM1; 3 university 
credits) 

Required Reading 
It varies depending on the project. 

Other 
Usual examiner is Michael Hanke. 
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DN2266  Matematiska modeller, analys och simulering 
del 1 

Mathematical Models, Analysis 
and Simulation Part 1 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Michael Hanke, hanke@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 6278 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    48 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCCM1 Lab    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
BMT(D4), D4, T4  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2266 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1266. 

Replaces 2D1266. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in numerical methods 
with a mathematical emphasis and a 
focus on mathematical models. 

En fortsättningskurs i numeriska metoder med en matematisk framtoning och 
inriktning på matematiska modeller. 
 

Aim 
Mål The overall goal of the course is to give 

basic knowledge of applied and 
numerical mathematics useful for 
scientific and engineering modeling. 
Especially, the close connection 
between the properties of mathematical 
models and their successful numerical 
treatment is emphasized. 

Kursens mål är att ge 
• en sammanhållen belysning av viktiga delar av den tillämpade och 

numeriska matematiken, 
• erfarenhet av numeriska experiment med Matlab 

för att studenterna ska 
• kunna analysera och praktiskt behandla jämviktsmodeller och 

dynamiska system med ändligt antal frihetsgrader. 
 
This understanding means that after the 
course you should be able to   

• identify and describe discrete 
equilibrium models using a 
network approach; 

Kursinnehåll 
Linjär algebra, jämvikts- och minimeringsproblem.  Tillämpning på fackverk 
och elektriska nät. Dualitet och variationskalkyl, essentiella och naturliga 
randvillkor.  System av ordinära differentialekvationer, linjära och ickelinjära. 
Fasplan, stabilitet, bifurkationer. Numeriska metoder för lösning av ickelinjära 
system och differentialekvationer. Tillämpningar på mekaniska och 
ekologiska system. 

• relate equilibrium problems 
to minimum principles and 
solve simple constraint 
minimization problems via 
the Lagrange multiplier 
approach; 

Laborationer: En laboration/räkneuppgift per vecka, från enkla 
handräkneexempel till parameterstudier av dynamiska modeller i ekologi och 
mekanik. 

• formulate variational 
problems starting from 
simple physical principles 
and derive the corresponding 
Euler-Lagrange equation 
such that you can derive 
basic equations for 
continuous equilibrium 
problems in one, two, and 
three space dimensions; 

 

Förkunskaper 
Kursen förutsätter kunskaper från alla de för programmet obligatoriska 
kurserna i matematik och angränsande ämnen samt 
programmeringserfarenhet. 

• model (spatially discrete) 
time-dependent systems by 
ordinary differential 
equations; 

Påbyggnad 
2D1269/DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2. 

• investigate the stability of 
autonomous systems and 
explore geometrically the 
phase space of 2D dynamical 
systems using analytical and 
numerical tools; 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 3,8 hp).  
Laborationsuppgifter (LAB1; 3,7 hp). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Läsåret 04/05 användes G. Strang: Applied 
mathematics, Wellesley-Cambridge samt material producerat vid 
institutionen. 

• derive asymptotic expansions 
for certain simple singular 
perturbation problems; 

• understand the relation 
between convergence, 
consistency, and stability of 

 

Övrigt 
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Ordinarie examinator är Michael Hanke. numerical methods; 
• understand essential 

properties of, and proof error 
estimations for, numerical 
methods for solving 
stationary and instationary 
problems such that you can 
compare different methods 
and select suitable methods 
for given problems; 

• analyze and select iterative 
methods for large linear 
systems. 

Syllabus 
Linear algebra, equilibrium and 
minimization problems. Applications on 
networks.  Duality and calculus of 
variation, essential and natural boundary 
conditions. Systems of ordinary 
differential equations, linear and 
nonlinear. Phase plane, stability, 
bifurcation. Numerical methods for the 
solution of nonlinear systems and 
differential equations.  Applications on 
mechanical and ecological systems. 
Solution of systems of linear equations.  
Symmetrical positive definite matrices.  
Minimization problems. Eigenvalues 
and dynamical systems. 
Assignments: One assignment each 
week, from paper and pencil work to 
parameter studies of dynamical models 
in ecology and mechanics. 

Prerequisites 
The mandatory courses in mathematics 
and related subjects and programming 
experience. 

Follow up 
2D1269/DN2269 Mathematical Models, 
Analysis and Simulation, Part II. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3,8 university 
credits). 
Assignments (LAB1; 3,7 university 
credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. In 
04/05: G. Strang: Applied mathematics, 
Wellesley-Cambridge and material 
produced at the department was used. 

Other 
Usual examiner is Michael Hanke. 

 

791 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DN2269  Matematiska modeller, analys och simulering, 
del 2 

Mathematical Models, Analysis 
and Simulation, part 2 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Anders Szepessy, szepessy@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6742 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TMTHM1 Lab    12 h          Rekommenderad för/Recommended for 
BERT(D4), MA(F4), T4, TMTHM1, TSCCM1  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2269 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1269.<BR>Ges ej 07/08. 

Replaces 2D1269.<BR>Not given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in numerical methods 
with a mathematical emphasis and a 
focus on real-world mathematical 
models. 

En avancerad kurs i numeriska metoder med en matematisk framtoning och 
inriktning på matematiska modeller av verkligheten. 
 

Mål Aim 
The goal of the course is to Kursens mål är att ge 

• expose the students to and 
give them experience of 
important parts of applied 
and numerical mathematics, 

• en sammanhållen belysning av viktiga delar av den tillämpade och 
numeriska matematiken, 

för att studenterna ska 
so that they will be able to • kunna analysera och praktiskt behandla system med oändligt antal 

frihetsgrader. 
• analyze systems with infinite 

degrees of freedom both 
theoretically and 
computationally. 

 

Kursinnehåll 
Syllabus Kursinnehållet kan variera från år till år. Can vary from year to year. 

Läsåret 03/04 behandlade kursen stokastiska differentialekvationer och deras 
numeriska lösning med tillämpningar i finansiell matematik, turbulent 
diffusion, reglerteknik och Monte Carlo-metoder. Vi diskuterade 
grundläggande frågor för att lösa stokastiska differentialekvationer, t.ex. om 
man vill bestämma priset på en option är det då mer effektivt att lösa den 
deterministiska Black and Scholes partiella differentialekvation eller att 
använda en stokastiskt baserad Monte Carlo-metod. 

In 03/04 the course treated stochastic 
differential equations and their 
numerical solution, with applications in 
financial mathematics, turbulent 
diffusion, control theory and Monte 
Carlo methods. We discussed basic 
questions for solving stochastic 
differential equations, e.g. to determine 
the price of an option is it more efficient 
to solve the deterministic Black and 
Scholes partial differential equation or 
use a Monte Carlo method based on 
stochastics. 

Kursen behandlade grundläggande teori för stokastiska differentialekvationer 
inklusive svag och stark approximation, effektiva numeriska metoder och 
feluppskattningar, relationen mellan stokastiska differentialekvationer och 
partiella differentialekvationer, stokastiska partiella differentialekvationer, 
variansreduktion. The course treated basic theory of 

stochastic differential equations 
including weak and strong 
approximation, efficient numerical 
methods and error estimates, the relation 
between stochastic differential equations 
and partial differential equations, 
stochastic partial differential equations, 
variance reduction. 

 

Förkunskaper 
En av kurserna 2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I, 
2D1225/DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I, 
2D1250/DN2250 Tillämpade numeriska metoder II. Kursen 
DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering del 2 kan läsas 
oberoende av kursen 2D1266/DN2266 Matematiska modeller, analys och 
simulering del 1. 

Prerequisites 
One of the courses 
2D1220/DN2220 Applied Numerical 
Methods I, 2D1225/DN2225 Numerical 
Solutions of Differential Equations, 
2D1250/DN2250 Applied Numerical 
Methods II.. Some experience of 
computer programming and the use of 
UNIX systems or personal computers is 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 3,8 hp). 
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Laborationsuppgifter (LAB1; 3,7 p): also assumed. The course 
DN2269 Mathematical models, analysis 
and simulation, part II can be studied 
independently of course 
2D1266/DN2266 Mathematical models, 
analysis and simulation, part I. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid 
institutionen. 
 

Follow up 
Övrigt Please discuss with the instructor. 
Ordinarie examinator är Jesper Oppelstrup. Requirements 

Examination (TEN1; 3,8 university 
credits). 
Assignments (LAB1; 3,7 university 
credits). 

Required Reading 
To be announced at course start. 
Previous year material produced at the 
department was used. 

Other 
Usual examiner is Jesper Oppelstrup 
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DN2274  Elektromagnetiska beräkningar  Computational Electromagnetics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jesper Oppelstrup, jespero@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6228 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MA(F4), TSCCM2 Lab    8 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2274 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1274. <BR>Ges ej 07/08. Schemaläggs ej centralt. 

Replaces 2D1274.<BR>Not given 07/08. Not on the central schedule. 

Kortbeskrivning Abstract 
An introduction to numerical methods 
for mathematical models for 
electromagnetics, in particular wave-
problems. 

En introduktionskurs till numeriska metoder för elektromagnetiska 
vågproblem. 
 

Mål Aim 
The aim of the course is to give the 
students knowledge of numerical 
solution of electromagnetic wave 
problems, relevant mathematical theory, 
and some insight into industrial 
application domains, as well as pros and 
cons of different formulations and 
software approaches. 

Kursens mål är att ge kunskap om 
• numeriska metoder för elektromagnetiska vågproblem, 
• kännedom om programvara, 
• metodernas industriella användbarhet och begränsningar, 

för att studenterna ska kunna 
• självständigt tillämpa vedertagna metoder för elektromagnetiska 

vågproblem,  
After successful completion of course 
requirements, the students will be able 
to 

• delta i utvecklingen av nya metoder för elektromagnetiska 
vågproblem, 

• använda tillgänglig /kommersiell programvara med kännedom om 
dess grundläggande metoder och begränsningar. 

• understand limitations of and 
independently apply standard 
methods for electromagnetic 
wave propagation;  

• contribute to development of 
new methods and software 
for finite difference and finite 
element differential equation 
models as well as integral 
equation models for 
frequency domain models: 

Kursinnehåll 
Maxwells ekvationer. 
Tidsdomänmetoder: finita differenser och finita element. 
Frekvensdomänmetoder: momentmetoden, finita element. 
Högfrekvensmetoder: Geometrisk optik, diffraktion och multipol metoder. 
Tillämpningsområden. • use commercial application 

software with insight into 
fundamental properties and 
limitations 

 

Förkunskaper 
En av kurserna 2D1220/DN2220 Tillämpade numeriska metoder I, 
2D1225/DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I, 
2D1250/DN2250 Tillämpade numeriska metoder II, 
2D1266/DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1. 

• be educated novices in 
application of techniques for 
high-frequency Asymptotics. 

Syllabus 
The Maxwell equations.  

Påbyggnad Time-domain methods: finite 
differences and finite elements. Läskurser mot exempelvis finita differenser i tidsdomän, momentmetoden 

eller högfrekvensmetoder kan erbjudas. Frequency-domain methods: The 
method of moments, finite elements. 
High frequency methods: Geometrical 
optics, diffraction and multipole 
methods. Areas of application. 

Kursfordringar 
En tentamen (TEN1; 3 hp). 
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp). 

Prerequisites 
Kurslitteratur One of the courses 2D1220 Applied 

Numerical Methods I, 
2D1225/DN2225 Numerical Solutions 
of Differential Equations, 
2D1250/DN2250 Applied Numerical 

Heltäckande kurslitteratur saknas men material ur A Taflove: Computational 
electrodynamics, Artec House, A. Peterson, S. Ray, R. Mittra: Computational 
methods for electromagnetics, IEEE Press och föreläsningsanteckningar har 
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utgjort grundmaterial för kursen. Methods II, 
2D1266/DN2266 Mathematical Models, 
Analysis and Simulation, part 1.  

Övrigt Follow up 
Ordinarie examinator är Jesper Oppelstrup. Reading courses specializing in finite 

differences in the time-domain, the 
method of moments or high frequency 
methods are possible. 

Requirements 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Problem solving assignments (LAB1; 
4,5 university credits). 

Required Reading 
Material from A Taflove: Computational 
electrodynamics, Artec House, A. 
Peterson, S. Ray, R. Mittra: 
Computational methods for 
electromagnetics, IEEE Press and 
lecture notes available at the department. 

Other 
Usual examiner is Jesper Oppelstrup. 
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DN2281  Beräkningsmetoder för stokastiska 
differentialekvationer 

Computational Methods for 
Stochastic Differential Equations 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Anders Szepessy, szepessy@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6742 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Föreläsningar    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English Lab    12 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2281  Kurssida/Course Page 

 

Ges FFG 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
A second course in numerical methods 
with a mathematical emphasis and a 
focus on real-world mathematical 
models. 

En avancerad kurs i numeriska metoder med en matematisk framtoning och 
inriktning på matematiska modeller av verkligheten. 
 

Mål Aim 
After completing this master level 
course the students will be able to 
model, analyze and efficiently compute 
solutions to problems including random 
phenomena in science and engineering. 
The student learns the basic 
mathematical theory for stochastic 
differential equations and optimal 
control and applies it to some real-world 
applications, including financial 
mathematics, material science, 
geophysical flow, radio networks, 
optimal design, optimal reconstruction, 
and chemical reactions in cell biology. 

Efter avslutad kurs kan studenten modellera, analysera och effektivt beräkna 
lösningar till problem med slumpmässiga fenomen i naturvetenskap och 
teknik. Studenten lär sig den grundläggande matematiska teorin för 
stokastiska differentialekvationer och optimal styrning och tillämpar detta på 
verkliga problem i finansiell matematik, materialvetenskap, strömning, 
radionätverk, optimal design, optimal rekonstruktion, och kemiska reaktioner i 
cellbiologi. 
 
Mer precist betyder kursmålet att studenten kan: 

• formulera några modeller i naturvetenskap och teknik baserat på 
stokastiska differentialekvationer och analysera metoder för att 
bestämma deras lösning,  

More precisely the goal of the course 
means that the student can: • härleda och använda sambandet mellan förväntade värden för 

stokastiska diffusionsprocesser och lösningar till vissa 
deterministiska partiella differentialekvationer, 

• present some models in 
science and finance based on 
stochastic differential 
equations and evaluate 
methods to determine their 
solution, 

• formulera, använda och analysera de viktigaste numeriska metoderna 
för stokastiska differentialekvationer, baserat på Monte Carlo 
stokastik och partiella differentialekvationer, 

• formulera några optimala styrproblem i naturvetenskap och teknik 
med hjälp av differentialekvationer och Markovkedjor, 

• derive and use the 
correspondence between 
expected values of stochastic 
diffusion processes and 
solutions to certain 
deterministic partial 
differential equations, 

• formulera, använda och analysera deterministiska och stokastiska 
optimala styrproblem både som minimeringsproblem med 
differentialekvationbivillkor och som dynamisk programmering, 
vilket leder till ickelinjära Hamilton-Jacobi-Bellman partiella 
differentialekvationer, • formulate, use and analyze 

the main numerical methods 
for stochastic differential 
equations, based on Monte 
Carlo stochastics and partial 
differential equations,  

• härleda Black-Scholes ekvation för optioner i matematisk finans och 
analysera alternativen för att bestämma optionspriset numeriskt, 

• använda optimal styrteori för att bestämma och analysera 
reaktionshastigheter för stokastiska differentialekvationer med litet 
brus.  

• present some stochastic and 
deterministic optimal control 
problems in science and 
finance using differential 
equations and Markov 
chains, 

 

Kursinnehåll 
Kursen behandlar stokastiska differentialekvationer och deras numeriska 
lösning med tillämpningar i finansiell matematik, turbulent diffusion, 
reglerteknik och Monte Carlo-metoder. Grundläggande frågor diskuteras för 
att lösa stokastiska differentialekvationer, t.ex. om man vill bestämma priset 
på en option är det då mer effektivt att lösa den deterministiska Black and 

• formulate, use and analyze 
deterministic and stochastic 
optimal control problems 
using both differential 
equations constrained 
minimization and dynamic 
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Scholes partiella differentialekvation eller att använda en stokastiskt baserad 
Monte Carlo-metod. 

programming (leading to the 
Hamilton-Jacobi-Bellman 
nonlinear partial differential 
equation), Kursen behandlar grundläggande teori för stokastiska differentialekvationer 

inklusive svag och stark approximation, effektiva numeriska metoder och 
feluppskattningar, relationen mellan stokastiska differentialekvationer och 
partiella differentialekvationer, stokastiska partiella differentialekvationer, 
variansreduktion. 

• derive the Black-Scholes 
equation for options in 
mathematical finance and 
analyze the alternatives to 
determine option prices 
numerically,  

• determine and analyze 
reaction rate problems for 
stochastic differential 
equation with small noise 
using optimal control theory.  

Förkunskaper 
Kursens förkunskapskrav är linjär algebra, analys, differentialekvationer, 
sannolikhetsteori och numerisk metoder motsvarande de tre första åren på 
KTH. 

Syllabus 
Påbyggnad The course treats stochastic differential 

equations and their numerical solution, 
with applications in financial 
mathematics, turbulent diffusion, control 
theory and Monte Carlo methods. We 
discuss basic questions for solving 
stochastic differential equations, e.g. to 
determine the price of an option is it 
more efficient to solve the deterministic 
Black and Scholes partial differential 
equation or use a Monte Carlo method 
based on stochastics. 

Diskuteras med kursledaren. 

Kursfordringar 
Kursen innehåller föreläsningar, hemuppgifter och projekt med 
studentpresentationer av forskningsuppsatser. 
Hemuppgifterna och projekten görs i grupp och ger bonuspoäng vid en 
avslutande skriftlig tentamen. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart.  

The course treats basic theory of 
stochastic differential equations 
including weak and strong 
approximation, efficient numerical 
methods and error estimates, the relation 
between stochastic differential equations 
and partial differential equations, 
stochastic partial differential equations, 
variance reduction. 

 

Övrigt 
Kursen ges 07/08, därefter vartannat år. 
Ordinarie examinator är Anders Szepessy. 

Prerequisites 
The prerequisite for the course is linear 
algebra, calculus, differential equations, 
probability and numerics corresponding 
to the first three years at KTH. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
The course includes lectures, 
collaborative homework problems and 
student presentations of their 
computations inspired by recent research 
papers. 
The homework and projects give credit 
points for a final written exam. 

Required Reading 
To be announced at course start.  

Other 
Usual examiner is Anders Szepessy. 
The course is given in 07/08, then every 
second year. 
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DN2290  Avancerade numeriska metoder  Advanced Numerical Analysis 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Ninni Carlsund, ninni@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6417 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
BERT(D4), MA(F4), TMTHM1, TSCCM1 Lab    4 h          Valfri för/Elective for 
Engelska/English  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2290 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1290.<BR>The course will not be on the central schedule. 

Replaces 2D1290.<BR>The course will not be on the central schedule. 

Kortbeskrivning Abstract 
An advanced course in numerical 
methods focusing on efficient 
algorithms for large scale problems. 

Kursbeskrivningen ges endast på engelska eftersom det är en valfri kurs som 
ges på engelska. 
 

Aim An advanced course in numerical methods focusing on efficient algorithms for 
large scale problems. 

The goal of the course is to give the 
students 

 • an introduction to 
construction principles of 
advanced numerical methods Mål 

The goal of the course is to give the students so that they will  
• be able to understand, use, 

and develop efficient 
algorithms for large scale 
problems. 

• an introduction to construction principles of advanced numerical 
methods 

so that they will  
• be able to understand, use, and develop efficient algorithms for large 

scale problems. 
Syllabus 
Multipole methods. Krylov-type 
iteration methods for unsymmetric and 
nonlinear problems. Advanced topics in 
multigrid methods. 

 

Kursinnehåll 
Multipole methods. Krylov-type iteration methods for unsymmetric and 
nonlinear problems. Advanced topics in multigrid methods. 

Prerequisites 
The courses 2D1250/DN2250 Applied 
Numerical Methods II or 
2D1251/DN2251 and 2D1255/DN2255 
Numerical Solution of Differential 
Equations II or the equivalent. 

 

Förkunskaper 
The courses 2D1250/DN2250 Applied Numerical Methods II or 
2D1251/DN2251 and 2D1255/DN2255 Numerical Solution of Differential 
Equations II or the equivalent. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements Påbyggnad 
Examination (TEN1; 3 university 
credits). 
Computer assignments (LAB1; 3 
university credits.). 

Please discuss with the instructor. 

Kursfordringar 
Examination (TEN1; 3 university credits). 
Computer assignments (LAB1; 3 university credits.). Required Reading 

Will be announced at course start. 
Previous year material produced at the 
department was used.  

Kurslitteratur 
Will be announced at course start. Previous year material produced at the 
department was used.  Other 

Usual examiner is Ninni Carlsund.  

Övrigt 
Ordinarie examinator är Ninni Carlsund. 
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DN2297  Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik  Advanced Individual Course in 
Scientific Computing 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Michael Hanke, hanke@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 6278 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
F4, MA(F4), T4, TSCCM2  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish , Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN2297 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1297.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1297.<BR>Course may start any time during the semester. 

Kortbeskrivning Abstract 
Advanced course in scientific computing 
individually formed to suit the interests 
of the students. 

En avancerad kurs i beräkningsteknik som utformas individuellt med hänsyn 
till studentens intressen. 
 

Aim 
Mål This course gives an insight into some 

current research area or some practical 
activity where numerical methods have 
an important function. The course is 
designed individually depending on the 
prerequisites of the student and the 
teachers who are available at the school. 

Denna kurs skall ge en inblick i något aktuellt forskningsområde eller någon 
praktisk verksamhet där numeriska beräkningar har en viktig funktion. Kursen 
utformas individuellt med hänsyn till den studerandes förutsättningar och de 
lärare som finns vid skolan. 
  Efter denna kurs skall studenten ha: After the course the student should have 

• läst in teori för området, såväl i tillgängliga läroböcker, som i 
aktuella vetenskapliga primärpublikationer 

• studied the theory in the area, 
both in textbooks and in 
scientific articles • vid behov utfört numeriska experiment, gärna på något verkligt 

beräkningsproblem 
• if demanded performed 

numerical experiments, 
preferably on some real 
world problem 

• sammanfattat sina erfarenheter muntligt och skriftligt. 
 

• summarized the experiences 
orally and written. Kursinnehåll 

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom beräkningsteknik 
kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl 
kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. 
Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell 
kompetensinriktning eller annan lärare vid Nada och därefter till kursansvarig. 
Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området. 

Syllabus 
Through this course students with a 
special interest area within the field of 
scientific computing can perform studies 
that have been individually defined for 
the specific student to fit his/her 
interests. Course contents and 
examination will be individually defined 
for each student. Students interested in 
taking the course are asked to contact 
first the person in charge of the 
corresponding specialization or some 
other teacher at Nada and then the 
person in charge of this course. The 
course can only be offered if Nada has 
sufficient resources and competence 
within the special interest area. 

Det ges ingen undervisning på kursen. 
 

Förkunskaper 
Beror på kursinnehåll. 

Påbyggnad 
Diskuteras med kursansvarig. 

Kursfordringar No instruction is given on this course. 
Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar 
examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport 
kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 
6 hp). 

Prerequisites 
Depends on the contents of the course. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Kurslitteratur Requirements 
Beror på kursinnehåll. Since this is an individually formed 

course the examination will vary. The 
course is reported as exercises (OVN1; 
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6 university credits). 
Övrigt 

Required Reading Ordinarie examinator är Michael Hanke. Depends on the syllabus. 

Other 
Usual examiner is Michael Hanke. 
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DN240X  Examensarbete inom beräkningsteknik för 
magisterexamen 

Degree Project in Scientific 
Computing (Master of Science) 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Axel Ruhe, ruhe@nada.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 6635 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCCM2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska eller engelska/Swedish or English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DN240X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2D1040.<BR>Kan påbörjas när som helst under terminstid. 

Replaces 2D1040. 

Kortbeskrivning Abstract 
A comparatively large and independent 
analysis of a problem within numerical 
analysis. 

Ett relativt stort självständigt arbete inom numerisk analys av utredande 
karaktär. 
 

Aim 
Mål The overlying goal with the thesis work 

is that the student after finished work in 
scientific computing/numerical analysis 
has achieved knowledge about and can 
apply methods and computer tools to 
solve a larger scientific or engineering 
computing problem coming from 
industry, university or government 
administration. A further goal is that the 
student is able to plan, perform and 
orally present and defend the thesis in a 
seminar and a professionally written 
report.  

Ett övergripande mål med examensarbetet är att studenten efter genomfört 
självständigt arbete i beräkningsteknik/numerisk analys har kännedom om och 
kan tillämpa metoder och datorverktyg för att lösa en större teknisk- 
naturvetenskaplig beräkningsuppgift från industri, förvaltning eller högskola. 
Vidare är målet att studenten ska kunna planera, utföra och muntligt och 
skriftligt redogöra för och försvara arbetet i ett seminarium och en 
professionellt skriven rapport.  
 
Efter genomfört examensarbete ska studenten visat prov på att självständigt  
  

• tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter, som förvärvats inom 
huvudområdet, på ett givet problem 

After the thesis work the student has 
shown that he/she can independently 
 • bekanta sig med och i rapporten redovisa referenser såsom 

textböcker, artiklar, etc nödvändiga som förkunskaper för uppgiftens 
genomförande 

• apply relevant knowledge 
and skills, which are 
acquired within the main 
area, to a given problem • samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet och 

bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser 
och kravet på självständighet 

• find and study references 
such as textbooks, articles, 
etc necessary for the 
prerequisites of the solution 
of the problem 

• välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en 
planering för uppgiftens lösande i samspel med problemställaren 

• collect and work out 
demands on and wishes for 
the result of the thesis work 
and judge the reasonableness 
of these considering 
available resources and the 
demand of independent work 

• reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras 
vetenskapliga resultat 

• skriva en professionell rapport på engelska eller svenska som 
uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll 

• muntligt avrapportera ett arbete med professionella krav på 
förberedelse, struktur, stil och tidhållning • choose a course of action and 

work out, follow and persue 
a plan for the solution of the 
problem in collaboration 
with the problem giver 

• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ha uppnått ökade 
kunskaper och färdigheter i ett område inom 
beräkningsteknik/numerisk analys. 

 • reflect on, evaluate, and 
critically assess one’s own 
and others’ scientific results Kursinnehåll 

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom numerisk analys. 
För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas 
intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i 
arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt programmeringsarbete 

• write a professional report in 
English or Swedish 
containing established norms 
concerning structure, 
language and contents 
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ska vara underordnat och syfta till att verifiera uppställda metoder och teorier. 
Examensarbeten resulterar mycket sällan i en färdig produkt. Omfattningen 
ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst fem 
kvalificerade arbetsmånader.  

• give an oral presentation of 
the thesis with professional 
demands on preparation, 
structure style and timing 

• identify one’s need for 
further knowledge and 
continuously develop one’s 
own competencies in an area 
within scientific 
computing/numerical 
analysis. 

 
I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. 
Examensarbetet görs individuellt. 
 Syllabus 

The master project must treat a problem 
within numerical analysis. The problem 
must focus on questions from the field 
of numerical analysis that are of interest 
to investigate and analyze. The main 
part of the work should be investigation 
and analysis. If programming is 
involved its purpose should be to verify 
methods and theories that have been 
developed in the project. Projects often 
result in a prototype but very seldom in 
a finished product. It must be obvious 
that the student has completed at least 
five months of qualified work. A 
detailed specification and a time 
schedule for the project must be made. 
A search for relevant literature in the 
field must be made and relevant 
literature must be studied as a 
foundation for the work. The work is 
presented in a written report and in an 
oral presentation. There are some 
mandatory seminars. 
The work is done individually. 

Förkunskaper 
Det normala är att magisterstudenten gör sitt examensarbete inom det 
magisterprogram som han/hon valt; detta är emellertid inte något absolut krav. 
Den som valt ett magisterprogram utanför området kan få göra examensarbete 
i beräkningsteknik om han/hon ändå har tillräckliga förkunskaper inom ämnet.
 
Examensarbete bör normalt utföras under sista terminen av 
magisterprogrammet. 

Kursfordringar 
(PRO1; 7,5 hp), (PRO2; 15 hp), (PRO3; 7,5 hp). Titeln på svenska och 
engelska skrivs in i betyget. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Axel Ruhe. 
Övrig examinator är Michael Hanke. 

Prerequisites 
The student should do the master project 
within his/her area of specialization 
since a solid background of the field is 
necessary in order to achieve a high 
quality work. 
 
The master project is normally 
performed during the final semester of 
studies. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) 

Other 
Usual examiner is Axel Ruhe. 
Other examiner is Michael Hanke. 
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DS1300  Teknisk engelska, lägre mellannivå  Technical English, Lower 
Intermediate Level 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elizabeth Keller, ekeller@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 6686 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elizabeth Keller, ekeller@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 6686 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed for students with 
a need to enhance their basic knowledge 
of English. The general goal is to be 
able to use English for academic 
purposes.  

Kursen är särskilt utformad för studenter med behov av en förstärkning av de 
grundläggande kunskaperna i engelska 
Det övergripande målet med kursen är att kunna använda engelska i 
akademiska studier.  
 Aim 

( EU language portfolio A2/B1)* 
Mål After completing the course, the student 

should be able to: (EU språkportfölj nivå A2/B1)* 
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehension 

• understand the content of 
clear standard speech on 
general subject areas/events 
(level B1)  

Hörförståelse 
• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 

ämnesområden/företeelser (nivå B1)  
Läsförståelse Reading comprehension  

• Understand and give an 
accurate account of authentic 
texts on topical issues 
dealing with technical 
subjects and working life. 
(level B1) 

• förstå och redogöra för autentiska texter som behandlar aktuella 
frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B1) 

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, 
aktuella händelser (nivå A2)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work and topical 
events. (level A2)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 
karaktär (nivå A2/B1)  

• hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå 
A2/B1) • orally summarise texts of a 

general and/or specialist 
nature (level A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 

karaktär (nivå A2/B1)  • give an individual oral 
presentation of a specialised 
nature (level A2/B1) • skriva en faktauppsats eller en uppsats av 

resonerande/argumenterande karaktär (nivå A2/B1).  Writing 
• summarise texts of a general 

and/or specialised nature 
(level A2/B1)  

 

Kursinnehåll 
• write a factual report or an 

argumentation text (level 
A2/B1).  

• Grammatik- och ordförrådsövningar 
• Läsförståelse av kortare tekniska texter 
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• Muntliga sammanfattningar av tekniska och andra texter och korta 
föredrag 

Syllabus 
• English grammar 

• Skriftliga övningar såsom sammanfattningar av tekniska texter och 
tekniska beskrivningar 

• Technical vocabulary  
• Reading skills 
• Speaking in public  
• Report writing 
• Letters Förkunskaper 

Gymnasiekunskaper eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval. Se vår hemsida för mer information om testet. 

Prerequisites 
A pass in English, upper secondary 
school level and a compulsory 
placement test before applying. See our 
website for more information on the test. 

Påbyggnad 
Teknisk engelska, mellannivå 

Follow up Kursfordringar Technical English, Intermediate Level 
75 % närvaro. Skriftligt och muntligt prov (ANN1;1,5 hp och ANN2;1,5 hp) 
samt ett språkfärdighetsprov  (TEN1; 3 hp) Requirements 

75% attendance. Examination based on 
written and oral performance during the 
course (ANN1; 1,5 credits, ANN2; 1,5 
credits) and a final examination (TEN1; 
3 credits) 

Kurslitteratur 
Kompendium 
Technical English, Bergskaug and Thorsen 
English Grammar in Use, Raymond Murphy 

Required Reading  Compendium 
Technical English, Bergskaug and 
Thorsen Anmälan 
English Grammar in Use, Raymond 
Murphy 

 
Till kurs: Ja 

Registration Till tentamen: Ja 
Course: Yes 

Övrigt Exam: Yes 
Ersätter kursen 9E1300.  
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Other 
Replaces the course 9E1300.  
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1301  Teknisk engelska, mellannivå  Technical English, Intermediate 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Elizabeth Keller, ekeller@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 6686 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFEPM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/upper_interm
ediate.html 

Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Elizabeth Keller, ekeller@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 6686 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/upper_interm
ediate.html 

Kurssida/Course Page 

  

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
a very good ability in reading and 
listening to and a good ability in 
speaking and writing English. The 
overall aim of the course is for the 
student to be able to use English as the 
main language in working life.  

Kursen är avsedd för studerande med mycket goda kunskaper i att läsa och 
lyssna på engelska. 
Det övergripande målet med kursen är att kunna använda engelska som 
huvudspråk i arbetslivet.  
 

Mål Aim 
(EU språkportfölj nivåer B2/C1)* (EU language portfolio, levels B1/C1)* 
Vid fullgjord kurs skall studenten kunna:   On completing the course, the student 

should be able to:    • identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och 
anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion därefter 

• identify the differences in 
style between everyday and 
formal English and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly.  

Hörförståelse 
• förstå längre muntliga framställningar på ett avancerat språk (nivå 

C1) Listening comprehension
• följa en argumentation framförd på ett specialiserat språk under 

förutsättning att ämnet är någorlunda bekant (nivå C1) 

 
• understand advanced-level 

English oral presentations of 
some length (level C1) Läsförståelse 

• follow an argumentation 
given in specialised language 
provided that the topic is 
more or less familiar. (level 
C1) 

• förstå längre texttyper inom specialiserade områden (nivå C1) 
Muntlig produktion 

• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 
åsikter om välkända ämnen (nivå B2) 

Reading comprehension
• på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av 

specialiserad karaktär (nivå B2/C1) 

 
• understand relatively long 

texts from specialised areas 
(level C1) Skriftlig produktion 

Speaking• skriva rapporter, brev och uppsatser av specialiserad karaktär (nivå 
B2/C1). 

 
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

 
 

Kursinnehåll • using correct, varied and 
appropriate language, give an  
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individually prepared oral 
presentation on a specialised 
subject (level B2/C1) 

• Grammatiköversikt  
• Teknisk vokabulär 
• Presentationsteknik Writing 
• Teknisk rapportskrivning • write reports, e-mails and 

letters, and essays of a 
specialised nature (level 
B2/C1). 

• Textsammanfattningar, formella brev, platsansökan och PM/e-post 
• Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och specialiserad 

karaktär  

• Övningar i att debattera och beskriva tekniska processer Syllabus 
  

• Grammar review 
Förkunskaper • Technical vocabulary  
Gymnasiekunskaper, motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval  eller Teknisk engelska, lägre mellannivå. Se vår hemsida för mer 
information om testet. 

• Presentation skills 
• Writing technical reports 
• Writing summaries, formal 

letters, job applications and 
memo/e-mail Påbyggnad 

• Oral summaries of general 
and specialized texts Teknisk engelska, högre nivå 

• Debating and describing 
technical processes 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp), 
språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp) Prerequisites 

A pass in English, upper secondary 
school level and a compulsory 
placement test or in Technical English, 
Lower Intermediate Level.  See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
Technical English Vocabulary and Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl 
 

Follow up 
Anmälan Technical English, Advanced Level 

Requirements  
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Written and oral 
examinations (ANN1; 3 credits, ANN2; 
3 credits, TEN1; 3 credits) 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Required Reading Ersätter kursen 9E1301.  

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Compendium 
Technical English Vocabulary and 
Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1301.  
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1302  Teknisk engelska, mellannivå  Technical English, Intermediate 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Rebecca Hincks, hincks@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6918 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/upper_interm
ediate.html 

Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Rebecca Hincks, hincks@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6918 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/upper_interm
ediate.html 

Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
a very good ability in reading and 
listening to English and a good ability in 
speaking and writing English. The 
overall aim of the course is for the 
student to be able to use English as the 
main language in working life.  

Kursen är avsedd för studerande med mycket goda kunskaper i att läsa och 
lyssna på engelska. Det övergripande målet med kursen är att kunna använda 
engelska som huvudspråk i arbetslivet.  
 

Mål 
(EU språkportfölj nivå B2/C1)* Aim 
Vid fullgjord kurs skall studenten kunna:     (EU language portfolio level B1/C1)* 

On completing the course, the student 
should be able to:   

• identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och 
anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion därefter • identify the differences in 

style between everyday and 
formal English and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly.  

Hörförståelse 
• förstå längre muntliga framställningar på ett avancerat språk (nivå 

C1) 
• följa en argumentation framförd på ett specialiserat språk under 

förutsättning att ämnet är någorlunda bekant (nivå C1) 
Listening comprehension 

• understand advanced-level 
English oral presentations of 
some length (level C1) 

Läsförståelse 
• förstå längre texttyper inom specialiserade områden (nivå C1) 

• follow an argumentation 
given in specialised language 
provided that the topic is 
more or less familiar. (level 
C1) 

Muntlig produktion 
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 

åsikter om välkända ämnen (nivå B2) 
• på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av 

specialiserad karaktär (nivå B2/C1) 
Reading comprehension 

• understand relatively long 
texts from specialised areas 
(level C1) 

Skriftlig produktion 
• skriva rapporter, brev och uppsatser av specialiserad karaktär (nivå 

B2/C1). Speaking 
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

 
 

Kursinnehåll 
 • using correct, varied and 

appropriate language, give an 
individually prepared oral 
presentation on a specialised 
subject (level B2/C1) 

• Grammatiköversikt  
• Teknisk vokabulär 
• Presentationsteknik 

Writing 
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• write reports, e-mails and 
letters, and essays of a 
specialised nature (level 
B2/C1). 

• Teknisk rapportskrivning 
• Textsammanfattningar, formella brev, platsansökan och PM/e-post 
• Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och specialiserad 

karaktär  

• Övningar i att debattera och beskriva tekniska processer Syllabus 
  

• Grammar review 
Förkunskaper • Technical vocabulary  
Gymnasiekunskaper, motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval eller genomgången Teknisk engelska, lägre mellannivå. Se vår 
hemsida för mer information om testet. 

• Presentation skills 
• Writing technical reports 
• Writing summaries, formal 

letters, job applications and 
memo/e-mail Påbyggnad 

• Oral summaries of general 
and specialized texts Teknisk engelska, högre nivå 

• Debating and describing 
technical processes 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp), 
språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp) Prerequisites 

A pass in English, upper secondary 
school level and a compulsory 
placement test or in Technical English, 
Lower Intermediate Level.  See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
Technical English Vocabulary and Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl 
 

Follow up 
Anmälan Technical English, Advanced Level 

Requirements  
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Written and oral 
examinations (ANN1; 3 credits, ANN2; 
3 credits, TEN1; 3 credits) 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Required Reading Ersätter kursen 9E1302. * http://europass.cedefop.europa.eu/ 
Compendium 
Technical English Vocabulary and 
Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1302. * 
http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1303  Teknisk engelska, mellannivå  Technical English, Intermediate 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Rebecca Hincks, hincks@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6918 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/upper_interm
ediate.html 

Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Rebecca Hincks, hincks@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6918 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/upper_interm
ediate.html 

Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
a very good ability in reading and 
listening to English and a good ability in 
speaking and writing English. The 
overall aim of the course is for the 
student to be able to use English as the 
main language in working life.  

Kursen är avsedd för studerande med mycket goda kunskaper i att läsa och 
lyssna på engelska. Det övergripande målet med kursen är att kunna använda 
engelska som huvudspråk i arbetslivet. 
 

Mål 
(EU språkportfölj nivå B2/C1)* Aim 
Vid fullgjord kurs skall studenten kunna: (EU language portfolio level B1/C1)* 

On completing the course, the student 
should be able to:    

• identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och 
anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion därefter • identify the differences in 

style between everyday and 
formal English and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly.  

Hörförståelse 
• förstå längre muntliga framställningar på ett avancerat språk (nivå 

C1) 
• följa en argumentation framförd på ett specialiserat språk under 

förutsättning att ämnet är någorlunda bekant (nivå C1) 
Listening comprehension 

• understand advanced-level 
English oral presentations of 
some length (level C1) 

Läsförståelse 
• förstå längre texttyper inom specialiserade områden (nivå C1) 

• follow an argumentation 
given in specialised language 
provided that the topic is 
more or less familiar. (level 
C1) 

Muntlig produktion 
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 

åsikter om välkända ämnen (nivå B2) 
• på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av 

specialiserad karaktär (nivå B2/C1) 
Reading comprehension 

• understand relatively long 
texts from specialised areas 
(level C1) 

Skriftlig produktion 
• skriva rapporter, brev och uppsatser av specialiserad karaktär (nivå 

B2/C1). Speaking 
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

 
 

Kursinnehåll 
 • using correct, varied and 

appropriate language, give an 
individually prepared oral 
presentation on a specialised 
subject (level B2/C1) 

• Grammatiköversikt  
• Teknisk vokabulär 
• Presentationsteknik 

Writing 
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• write reports, e-mails and 
letters, and essays of a 
specialised nature (level 
B2/C1). 

• Teknisk rapportskrivning 
• Textsammanfattningar, formella brev, platsansökan och PM/e-post 
• Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och specialiserad 

karaktär Syllabus 
• Övningar i att debattera och beskriva tekniska processer  

 • Grammar review 
• Technical vocabulary  

Förkunskaper • Presentation skills 
Gymnasiekunskaper, motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval  eller Teknisk engelska, lägre mellannivå. Se vår hemsida för mer 
information om testet. 

• Writing technical reports 
• Writing summaries, formal 

letters, job applications and 
memo/e-mail 

• Oral summaries of general 
and specialized texts 

Påbyggnad 
Teknisk engelska, högre nivå 

• Debating and describing 
technical processes Kursfordringar 

75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp), 
språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp) 

Prerequisites 
A pass in English, upper secondary 
school level and a compulsory 
placement test or in Technical English, 
Lower Intermediate Level. See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
Technical English Vocabulary and Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl 
 Follow up 

Technical English, Advanced Level 
Anmälan 

Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Written and oral 
examinations (ANN1; 3 credits, ANN2; 
3 credits, TEN1; 3 credits) 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt Required Reading 
Compendium Ersätter kursen 9E1303.  

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Technical English Vocabulary and 
Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1303 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

810 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DS1305  Engelsk rapportskrivning  Technical Writing 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Sandra Brunsberg, sandrab@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9650 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Sandra Brunsberg, sandrab@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9650 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

 

Kortbeskrivning Abstract 
English is the working language of 
many Swedish multinationals and 
engineers are expected to produce a 
range of documents in English for a 
wide variety of readers. As part of their 
studies, they are increasingly required to 
write reports in English, including their 
final thesis. This course is for students 
who wish to improve their English 
writing skills.  

Koncernspråket inom svenska exportföretag är ofta engelska, och ingenjörer 
tillbringar mycket tid med att skriva rapporter och annan teknisk 
dokumentation riktad till olika typer av läsare. Kursen vänder sig till 
studerande som vill utnyttja sin studietid till att förbättra sin förmåga att 
formulera sig på engelska.  
 

Mål 
(EU språkportfölj, spänner över nivåerna A2-C1)* 

Aim Efter kursen skall studenten kunna: (EU portfolio, levels A2 to C1)* 
• identifiera och kritiskt analysera de viktigaste texttyperna  i tekniska 

och akademiska texter 
On completing the course, the student 
should be able to: 

• identify and critically analyse 
the most important text types 
represented in engineering 
and academic texts.  

• själv skriva korta texter baserade på dessa texttyper 
• skriva enligt processkrivningsmetoden där man utifrån konstruktiv 

återkoppling från andra successivt förbättrar det egna skrivandet 
 • write short texts based on 

these text types. • sammanfatta texter och integrera dessa i vetenskapliga rapporter 
• apply the Process Writing 

method to his/her own 
writing whereby constructive 
criticism from others 
(peers/teachers) is used to 
improve texts from first to 
final draft  

• skriva en kortare rapport, anpassad för en mindre specialiserad läsare, 
om ett ämne från det egna specialområdet 

• uttrycka sig klart, korrekt och koncist i formell engelsk stil 
• formulera sina tankar på engelska på ett logiskt, precist och 

övertygande sätt. 
 • summarise texts and 

integrate them into scientific 
reports  Kursinnehåll 

Skrivstrategi: • write a short report, adapted 
to a less specialised reader, 
on a topic from his/her own 
area of specialisation 

• Olika texttyper 
• Genreanalys och stil 
• Rapportens huvuddelar • write clearly, correctly and 

concisely in the formal 
English style that is typical 
of engineering or specialised 
texts from his/her own area  

• Referenser och källhänvisning 
• Sammanfattningsteknik 
• Text – bild-integration 

• formulate his/her ideas in 
English logically, coherently, 

• Skrivregler och språkvård 
Arbetssätt: Processkrivningens principer tillämpas. Arbetet utförs både i grupp 
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och enskilt. Skribenter får respons på sina skrivuppgifter först i 
gruppdiskussioner med studiekamraterna, sedan av läraren. Modelltexter från 
olika genrer analyseras. 

precisely and persuasively. 

Syllabus 
• The main text types 

 • Writing strategies 
• Typical features of technical 

writing Förkunskaper 
Gymnasiekunskaper eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursstart. Se vår hemsida för information om testet. 

• Genre analysis 
• Report structure 
• Referencing 

Kursfordringar • Integrating illustrations in a 
text 75 % närvaro. Godkända inlämningsuppgifter och en teknisk rapport. (ANN1; 

4,5 hp, ANN2; 4,5 hp) • Summary techniques 
• Manual of style 
• Language study Kurslitteratur 

Methodology: The focus will be on 
writing as a process rather than as a 
finished product. Thus the students will 
be expected to write assignments in 
several drafts for review by peers and 
the teacher. 

” Academic writing”, Björk/Räisänen, Studentlitteratur 
Kompendium 
 

Anmälan 
To increase awareness of different types 
of technical writing and what constitutes 
good writing style, a number of sample 
texts will be analysed in detail. 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Nej 

Prerequisites Övrigt A pass in English, upper secondary 
school or equivalent and a compulsory 
placement test. See our website for more 
information on the test. 

Ersätter kursen 9E1305.  
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Requirements 
75% attendance. Approved written 
assignments and a technical report.  
(ANN1; 4,5 credits, ANN2; 4,5 credits) 

Required Reading 
”Academic Writing”, Björk/Räisänen, 
Studentlitteratur 
Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: No 

Other 
Replaces the course 9E1305.  
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1307  Teknisk engelska, mellannivå  Technical English, Intermediate 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Beyza Björkman, beyza@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9630 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/upper_interm
ediate.html 

Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Beyza Björkman, beyza@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9630 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/upper_interm
ediate.html 

Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
a very good ability in reading and 
listening to English and a good ability in 
speaking and writing English. The 
overall aim of the course is for the 
student to be able to use English as the 
main language in working life.  

Kursen är avsedd för studerande med mycket goda kunskaper i att läsa och 
lyssna på engelska. Det övergripande målet med kursen är att kunna använda 
engelska som huvudspråk i arbetslivet.  
 

Mål 
(EU språkportfölj nivå B2/C1)* Aim 
Vid fullgjord kurs skall studenten kunna:      (EU language portfolio level B1/C1)* 

On completing the course, the student 
should be able to: 

• identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och 
anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion därefter • identify the differences in 

style between everyday and 
formal English and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly.  

Hörförståelse 
• förstå längre muntliga framställningar på ett avancerat språk (nivå 

C1) 
• följa en argumentation framförd på ett specialiserat språk under 

förutsättning att ämnet är någorlunda bekant (nivå C1) 
Listening comprehension 

• understand advanced-level 
English oral presentations of 
some length (level C1) 

Läsförståelse 
• förstå längre texttyper inom specialiserade områden (nivå C1) 

• follow an argumentation 
given in specialised language 
provided that the topic is 
more or less familiar. (level 
C1) 

Muntlig produktion 
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 

åsikter om välkända ämnen (nivå B2) 
• på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av 

specialiserad karaktär (nivå B2/C1) 
 
Reading comprehension

Skriftlig produktion 
 

• understand relatively long 
texts from specialised areas 
(level C1) 

• skriva rapporter, brev och uppsatser av specialiserad karaktär (nivå 
B2/C1). Speaking

 
 

• take active part in 
discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

 

Kursinnehåll 
 

• using correct, varied and 
appropriate language, give an 
individually prepared oral 
presentation on a specialised 
subject (level B2/C1) 

• Grammatiköversikt  
• Teknisk vokabulär 
• Presentationsteknik 

813 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Writing• Teknisk rapportskrivning  
• write reports, e-mails and 

letters, and essays of a 
specialised nature (level 
B2/C1). 

• Textsammanfattningar, formella brev, platsansökan och PM/e-post 
• Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och specialiserad 

karaktär 
• Övningar i att debattera och beskriva tekniska processer Syllabus 

  
• Grammar review 

Förkunskaper • Technical vocabulary  
Gymnasiekunskaper, motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval eller Teknisk engelska, lägre mellannivå. Se vår hemsida för mer 
information om testet. 

• Presentation skills 
• Writing technical reports 
• Writing summaries, formal 

letters, job applications and 
memo/e-mail Påbyggnad 

• Oral summaries of general 
and specialized texts Teknisk engelska, högre nivå 

• Debating and describing 
technical processes 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp), 
språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp) Prerequisites 

A pass in English, upper secondary 
school level and a compulsory 
placement test or in Technical English, 
Lower Intermediate Level.  See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
Technical English Vocabulary and Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl 
 

Follow up 
Anmälan Technical English, Advanced Level 

Requirements  
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Written and oral 
examinations (ANN1; 3 credits, ANN2; 
3 credits, TEN1; 3 credits) 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Required Reading Ersätter kursen 9E1307. *http://europass.cedefop.europa.eu/ 
Compendium 
Technical English Vocabulary and 
Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1307.  
*http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1308  Teknisk engelska, lägre mellannivå  Technical English, Lower 
Intermediate Level 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elizabeth Keller, ekeller@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 6686 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed for students with 
a need to enhance their basic knowledge 
of English. The general goal is to be 
able to use English for academic 
purposes.  

Kursen är särskilt utformad för studenter med behov av en förstärkning av de 
grundläggande kunskaperna i engelska. Det övergripande målet med kursen är 
att kunna använda engelska i akademiska studier. 
 

Aim Mål ( EU language portfolio A2/B1)* (EU språkportfölj nivå A2/B1)* After completing the course, the student 
should be able to: Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 

Hörförståelse Listening comprehension 
• understand the content of 

clear standard speech on 
general subject areas/events 
(level B1)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 
ämnesområden/företeelser (nivå B1)  

Läsförståelse 
Reading comprehension• förstå och redogöra för autentiska texter som behandlar aktuella 

frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B1) 
 

• Understand and give an 
accurate account of authentic 
texts on topical issues 
dealing with technical 
subjects and working life 
(level B1) 

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, 
aktuella händelser (nivå A2)  Speaking

• muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 
karaktär (nivå A2/B1)  

 
• converse and discuss 

informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work and topical 
events. (level A2)  

• hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå 
A2/B1) 

Skriftlig produktion • orally summarise texts of a 
general and/or specialist 
nature (level A2/B1)  

• skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 
karaktär (nivå A2/B1)  

• give an individual oral 
presentation of a specialised 
nature (level A2/B1) 

• skriva en faktauppsats eller en uppsats av 
resonerande/argumenterande karaktär (nivå A2/B1).  

 Writing 
• summarise texts of a general 

and/or specialised nature 
(level A2/B1)  

Kursinnehåll 
• Grammatik- och ordförrådsövningar 

• write a factual report or an 
argumentation text (level 
A2/B1).  

• Läsförståelse av kortare tekniska texter 
• Muntliga sammanfattningar av tekniska och andra texter och korta 

föredrag Syllabus 
• Skriftliga övningar såsom sammanfattningar av tekniska texter och 

tekniska beskrivningar 
• English grammar 
• Technical vocabulary  

 • Reading skills 
• Speaking in public 

Förkunskaper • Report writing 
Gymnasiekunskaper eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval. Se vår hemsida för mer information om testet. 

• Letters 

Prerequisites 
A pass in English, upper secondary 
school level and a compulsory 
placement test. See our website for more 
information on the test. 

Påbyggnad 
Teknisk engelska, mellannivå 

Kursfordringar 
Follow up 
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75 % närvaro. Skriftligt och muntligt prov (ANN1;1,5 hp och ANN2;1,5 hp) 
samt ett språkfärdighetsprov  (TEN1; 3 hp) 

Technical English, Intermediate Level 

Requirements 
75% attendance. Examination based on 
written and oral performance during the 
course (ANN1; 1,5 credits, ANN2; 1,5 
credits) and a final examination (TEN1; 
3 credits) 

Kurslitteratur 
Kompendium 
Technical English, Bergskaug and Thorsen 
English Grammar in Use, Raymond Murphy 
 Required Reading 

Compendium 
Anmälan Technical English, Bergskaug and 

Thorsen 
 English Grammar in Use, Raymond 

Murphy Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja Registration 

Course: Yes Övrigt Exam: Yes 
Ersätter kursen 9E1308. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Other 

Replaces the course 9E1308. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1310  Ingenjörsengelska, mellannivå  Engineering English, Intermediate 
Level 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
B Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
NOT AVAILABLE IN 2007/08 GES EJ LÄSÅRET 2007/08 Intensive course for visiting students 
with a good knowledge of English Intensivkurs för utländska studenter med goda kunskaper i engelska (EU 

språkportfölj nivå B1/B2). Det övergripande målet med kursen är att kunna 
använda engelska som huvudspråk vid studier på ett tekniskt universitet. 

(EU language portfolio level B1/B2). 
The general goal of the course is to 
allow students to use English as their 
primary language at a technical 
university. 

 
 

Mål Aim 
Efter kursen ska studenten kunna förstå språket i komplexa föreläsningar och 
kurslitteratur.  Studenten ska kunna tala obehindrat om tekniska ämnen och 
kommunicera utan problem med lärare och kurskamrater. Studentens skriftliga 
produktion ska visa förståelse för detaljer i källmaterialet, visa korrekt 
användning av engelsk meningsbyggnad och vara organiserad i 
sammanhängande, välstrukturerade stycken. Studenten ska kunna studera 
vidare på EU nivå B2 eller i vissa fall C1. 

Upon completion of the course, students 
should be able to understand the English 
used in complex lectures and course 
literature. The student should be able to 
speak fluently about technical topics and 
communicate clearly with teachers and 
peers. The student’s written production 
should show an understanding of details 
in source material, correct use of 
English sentence structure and be 
organized in cohesive, well-structured 
paragraphs. The student should be able 
to continue studies at EU level B2 or 
C2.  

 

Kursinnehåll 
• Övningar i att lyssna och förstå föreläsningar på engelska 
• Uttal och intonation 
• Grammatik och ordförrådsövningar Syllabus 

• Practice listening to and 
understanding lectures in 
English 

• Muntliga sammanfattningar av tekniska texter  
• Korta föredrag 
• Skriftliga övningar, t.ex. sammanfattningar av tekniska texter och 

tekniska beskrivningar  
• Pronunciation and intonation 
• Grammar and vocabulary 

exercises  
• Oral summaries of technical 

texts Förkunskaper 
• Oral communication 

exercises, including 
presentation skills 

Gymnasiekunskaper eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval. Se vår hemsida för mer information om testet. 

• Writing assignments 
consisting of a summaries 
and technical descriptions 

Påbyggnad 
DS1301, DS1302, DS1303, DS1307 Teknisk engelska, övre mellannivå eller 
DS2304 Teknisk engelska, högre nivå beroende på erhållet slutbetyg. Prerequisites 

A pass in English, upper secondary 
school level and a compulsory 
placement test.  See our website for 
more information on the test. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntligt och skriftligt prov (ANNA; 1,5 hp och INL1; 1,5 hp) 
samt ett språkfärdighetsprov (TENA; 3 hp) 

Kurslitteratur Follow up 
DS1301, DS1302, DS1303, DS1307 
Technical English, Upper Intermediate 
Level or DS2304 Technical English, 
Advanced Level depending on the 
obtained grades. 

Kurskompendium 
Ännu ej fastställd 
 

Anmälan 
Requirements 

 Attendance 75%. Oral and written 
examinations (ANNA; 1,5 credits and Till kurs: Ja 
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Till tentamen: Ja INL1; 1,5 credits) in addition to a final 
comprehensive exam (TENA; 3 credits) 

Required Reading 
Course compendium 
To be decided 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 
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DS1319  Tyska  språk, kultur och samhälle  German - Language, Culture and 
Social Studies 

 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 Elke Schmölder-Hanson, elke@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9602 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Lektioner    27 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course prepares the student through 
lectures and group practice for studies, 
degree project work or placement in 
German-speaking countries. 

Kursen förbereder genom föreläsningar och gruppövningar de studerande för 
studier, examensarbete eller praktik i tysktalande land.  
 

Mål Aim 
(EU language portfolio levels B1/C1)* (EU språkportfölj nivå B1/C1)* After completing the course, the student 
should be able to: Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 

Hörförståelse  Listening comprehension 
• understand the content of 

clear standard speech on 
general subject areas/events 
(level B2)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 
ämnesområden/företeelser (nivå B2)  

Läsförståelse  
• tillgodogöra sig innehållet i brev och skriftlig information av 

varierande karaktär från olika källor (nivå B2/C1)  
Reading comprehension 

• assimilate the content of 
letters and written 
information of various types 
and from different sources 
(level B2/C1) 

Muntlig produktion  
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet samt 
aktuella händelser (nivå B1)  Speaking 

• converse and discuss 
informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work or topical 
events. (level B1)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän karaktär (nivå B1/B2)  
Skriftlig produktion  

• skriva kortare uppsatser och skrivelser (nivå B1/B2). 
 

• orally summarise texts of a 
general nature (level B1/B2)  Kursinnehåll 

Writing• Inblick i de tysktalande ländernas kultur med fokusering på 
interkulturella skillnader 

 
• produce short essays and 

texts (level B1/B2)  
• Träning i att uttrycka sig muntligt och skriftligt i praktiska situationer 

under utlandsvistelsen Syllabus 
• Insight into the culture of 

German-speaking countries 
focusing on intercultural 
differences 

• Orientering i språkanvändning i tysktalande länder 
• Övningar i hörförståelse och konversation 
• Möjlighet till tandemträning (språkträning med tysktalande studenter) • Practice expressing oneself 

orally and in writing in 
response to practical 
situations abroad 

• Studiebesök 
 

Förkunskaper • Information about language 
use in German-speaking 
countries 

B-språk eller motsvarande. Diagnostiskt test före kursstart 

Kursfordringar • Practice in understanding and 
conversation 75 % närvaro. Närvaro + hemuppgifter (NÄR1; 1,5 hp), skriftlig tentamen 

(TEN1; 3 hp) • Optional tandem practice 
with  German-speaking 
students Kurslitteratur 

• Study visit Kurspärm 
 Prerequisites 

4-5 years’ study. A diagnostic test 
before course start Anmälan 
Requirements  
75% attendance and home assignments 
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Till kurs: Ja (NÄR1; 1,5 credits), written 
examination (TEN1; 3 credits) Till tentamen: Ja 
Required Reading Övrigt Course binder 

Ersätter 9E1319. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Registration 

Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces course 9E1319. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1320  Tyska, grundnivå  German, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elke Schmölder-Hanson, elke@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9602 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elke Schmölder-Hanson, elke@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9602 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
This is a basic course for students who 
have not previously studied German. Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

tyska. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/B1)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivå A1/B1)* 

• speak and write the language 
in simple everyday situations 
(level A1)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 

(nivå A1)  • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2)  

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2/B1)  

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics (level 
A2/B1)  • identifiera huvudinnehållet i en kortare muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2/B1)  • identify the main content of 
short oral presentations on 
well-known topics (level 
A2/B1)  

• nämna grundläggande fakta och söka viss information om 
tysktalande länder.  

 • state basic facts and search 
for certain information on 
German-speaking countries. Kursinnehåll 

På grundval av enkla texter genomgås grunderna i tysk grammatik. Uttalet 
tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på tyska. 
Läsförståelseövningar av enkla texter med varierande innehåll. 

Syllabus 
Elementary German grammar. 
Pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts. 

 

Förkunskaper 
Prerequisites Inga 
None 

Påbyggnad Follow up 
Tyska, fortsättningsnivå German, Advanced Beginner’s Level 

Kursfordringar Requirements 
75% attendance. Assignment (ANN1; 
1,5 credits), written examination  
(TENA;  
4,5 credits) 

75 % närvaro. Delprov (ANN1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp) 

Kurslitteratur 
Ännu ej fastställd 
 Required Reading 

To be decided 
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Anmälan Registration 
Course: Yes 

 Exam: Yes 
Till kurs: Ja Other 
Till tentamen: Ja Replaces course 9E1320. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
Övrigt 
Ersätter kurs 9E1320. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1323  Tyska, fortsättningsnivå  German, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Johann Geretschläger, 
johannge@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9651 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    56 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Johann Geretschläger, 

johannge@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9651 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
INT(CINTE1, CMIEL1) Lektioner    56 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course level is suitable for students 
who have studied the basics of German. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande förkunskaper i tyska.  

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• speak and write the language 

in everyday situations and 
simple workplace situations. 
(level A2)  

• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och 
enkla  arbetssituationer (nivå A2)  

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnesområden (nivå A2/B1)  • understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known subject areas. (level 
A2/B1)  

• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur autentiska texter med 
fackspråklig anknytning  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket 
(nivå A2/ B1) • identify and give an account 

in Swedish of facts from 
authentic texts with some 
connection to specialised 
topics.  

• känna till viktiga fakta (realia) om tysktalande länder och söka 
information relaterad till deras historia, samhälle, geografi, kultur och 
språk. 

• give a short individually 
prepared oral presentation in 
the target language (level 
A2/B1)  

 

Kursinnehåll 
• Övningar i att uppfatta tyska och föra egna samtal • specify important facts (life 

and institutions) on German-
speaking countries and 
search for information 
related to their history, 
society, geography, culture 
and language.  

• Praktiska uttals- och intonationsövningar 
• Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll 
• Grammatik- och ordförrådsövningar 
• Skrivövningar 

 
Syllabus Förkunskaper • Basic reading and oral skills 

C-språk, kurs B, steg 3 eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval eller genomgången grundkurs. Se vår hemsida för mer information om 
testet. 

• Elementary German 
grammar and pronunciation 
practice 

• Practice in understanding, 
speaking and reading simple 
texts 

Påbyggnad 
Teknisk tyska, mellannivå 

• Writing exercises 
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Kursfordringar Prerequisites 
2 – 3 years’ study and a compulsory 
placement test or a pass in elementary 
German. See our website for more 
information on the test. 

75 % närvaro. Delprov (ANN1; 3 hp), skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur 
Ännu ej fastställd 
 Follow up 

Technical German, Intermediate Level 
Anmälan Requirements 

75% attendance. Assignment (ANN1; 3 
credits), written examination (TEN1; 4,5 
credits) 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Required Reading 
Övrigt To be decided 
Ersätter kursen 9E1323. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1323. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1324  Teknisk tyska, mellannivå  Technical German, Intermediate 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Elke Schmölder-Hanson, elke@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9602 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Elke Schmölder-Hanson, elke@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9602 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MINT(IT2, ME2)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Elke Schmölder-Hanson, elke@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9602 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
KTYS(K2)  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

  

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
a good basic knowledge of German. Kursen är avsedd för studerande med goda förkunskaper i tyska 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general subject areas/events. 
(level B2)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 
ämnesområden/företeelser (nivå B2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• förstå och redogöra för autentiska texter som behandlar aktuella 

frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B2)  

 
• understand and give an 

account of authentic texts 
dealing with topical issues on 
technical subjects and 
working life. (level B2)  

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, 
aktuella händelser (nivå B1)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work or topical 
events. (level B1)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 
karaktär. (nivå B1/B2)  

• hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå 
B2)  • orally summarise texts of a 
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Skriftlig produktion general and/or specialist 
nature (level B1/B2)  • skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 

karaktär (nivå B1/B2)  
• give an individually prepared 

oral presentation of a 
specialised nature (level B2) • skriva en faktauppsats eller en uppsats av 

resonerande/argumenterande karaktär (nivå B1/B2). Writing 
• summarise texts of a general 

and/or specialised nature 
(level B1/B2)  

 

Kursinnehåll 
• write a factual report or an 

expository/argumentation 
text (level B1/B2).  

Muntlig färdighet med hörförståelse: 
• Övningar i att uppfatta och föra samtal på tyska inkluderande 

praktiska uttals- och intonationsövningar Syllabus 
• Träning i att göra muntliga sammanfattningar på tyska av texter av 

allmän och specialiserad karaktär  
Oral proficiency/listening 
comprehension: 

• Pronunciation, intonation, 
fluency 

• Sammanträdes- och intervjuövningar 
Läsförståelse och skriftlig språkfärdighet: • Discussions, formal meetings 

and negotiations in German  • Studier av texter av allmän och teknisk karaktär samt övningar i att 
göra resuméer och kommentarer i anslutning till texterna • Summaries of general and 

technical character, 
presentations 

• Övning i att skriva kortare rapporter, brev, ansökningar o.dyl. 
 Reading and writing proficiency:
 

 
• Reading skills 

 • Writing summaries of 
general and technical 
character, short reports, 
memos, letters, applications 

Förkunskaper 
B-språk, motsvarande och obligatoriskt placeringstest före kursval eller 
genomgången fortsättningskurs. Se vår hemsida för mer information om testet. Prerequisites 

5-6 years' study and a compulsory 
placement test or a pass in German for 
advanced beginners.  See our website 
for more information on the test. 

Påbyggnad 
Teknisk tyska, högre nivå 

Kursfordringar 
Follow up 75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 1,5 hp och ANN2; 3 hp) 

samt ett språkfärdighetsprov (TEN1; 4,5 hp) Technical German, Advanced Level 

Requirements 
Kurslitteratur 75% attendance. Oral and written 

examinations (ANN1; 1,5 credits and 
ANN2; 3 credits), language proficiency 
(TEN1; 4,5 credits) 

Kompendium 
 

Anmälan Required Reading 
Compendium  

Till kurs: Ja Registration 
Course: Yes Till tentamen: Ja 
Exam: Yes 

Övrigt Other 
Ersätter kursen 9E1324. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Replaces the course 9E1324. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS132N  Teknisk tyska, mellannivå  Technical German, Intermediate 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Elke Schmölder-Hanson, elke@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9602 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Elke Schmölder-Hanson, elke@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9602 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is an E-learning course 
intended for students with a good basic 
knowledge of German and whose 
conflicting timetables prevent them from 
attending the general German course. 

Kursen, som till större delen går på distans, är avsedd för studerande med 
goda förkunskaper i språket och som av schematekniska eller andra skäl är 
förhindrade att delta i den ordinarie tyska kursen. 
 

Aim Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* (EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 
should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 

Hörförståelse Listening comprehension 
• understand the content of 

clear standard speech on 
general subject areas/events. 
(level B2)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 
ämnesområden/företeelser (nivå B2)  

Läsförståelse 
Reading comprehension• förstå och redovisa för autentiska texter som behandlar aktuella 

frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B2)  
 

• understand and give an 
account of authentic texts 
dealing with topical issues on 
technical subjects and 
working life. (level B2)  

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, 
aktuella händelser. (nivå B1)  Speaking 

• converse and discuss 
informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work or topical 
events. (level B1)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 
karaktär. (nivå B1/B2)  

• hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå 
B2)  • orally summarise texts of a 

general and/or specialist 
nature (level B1/B2)  

Skriftlig produktion 
• skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 

karaktär. (nivå B1/B2)  • give an individually prepared 
oral presentation of a 
specialised nature (level B2) • skriva en faktauppsats eller en uppsats av 

resonerande/argumenterande karaktär (nivå B1/B2). Writing 
 • summarise texts of a general 

and/or specialised nature 
(level B1/B2)  Kursinnehåll 

Distansundervisning utgör ungefär 75 % av kursen och består av:  • write a factual report or an 
expository/argumentation 
text (level B1/B2).  • arbetsmoduler, vilka innehåller facktexter, ordlistor och varierande 

uppgifter till texten  
Syllabus • resurs för individuellt lärande (grammatikövningar) Distance teaching comprises 75 % of the 
course and consists of: • yrkesrelaterad skriftlig kommunikation med exempel på 
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sammanfattningar och kommentarer, kortare rapporter och 
produktbeskrivningar, brev, fax och e-post. 

• work modules,  including 
terminology, glossaries and 
various exercises related to 
particular texts Sammankomsterna, som sker kvällstid, utgör ungefär 25 % av kursen och 

innehåller: • resources for individual 
practice • föredrag med tema från det egna fackområdet 

• professional business 
correspondence  with 
examples of summaries and 
comments, short reports, 
product descriptions, letters, 
faxes and e-mail. 

• träning i presentations- och argumentationsteknik 
• träning i att kommentera och analysera 
• träning i leda och delta i diskussioner 
• ett muntligt föredrag på ca 10 minuter. 

 Course meetings, which take place in 
the evenings, comprise approximately 
25 % of the course and cover: 

 
 

• presentations on  technical 
themes Förkunskaper 

B-språk, motsvarande och obligatoriskt placeringstest före kursval eller 
genomgången fortsättningskurs. Se vår hemsida för mer information om testet.

• practice in presentation and 
rhetorical skills 

• practice in commenting and 
analysing Påbyggnad 

• practice in participating and 
leading discussions Teknisk tyska, högre nivå 

• an oral presentation of about 
10 minutes. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ÖVN1; 1,5 hp och ÖVN2; 1,5 
hp), uppsats (INL1; 1,5 hp), samt ett språkfärdighetsprov (TENA; 3 hp) Prerequisites 

5-6 years' study and a compulsory 
placement test or a pass in German for 
advanced beginners.  See our website 
for more information on the test. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
 

Follow up 
Anmälan Technical German, Advanced Level 

 Requirements 
75% attendance. Oral and written 
examination (ÖVN1; 1,5 credits and 
ÖVN2; 1,5 credits), essay (INL1; 1,5 
credits) and language proficiency 
(TENA; 3 credits) 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1325. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Required Reading 

Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1325. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1330  Franska, grundnivå  French, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Åsa Holmer, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 31 89 85 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Åsa Holmer, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 31 89 85 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have not previously 
studied French. Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

franska. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/A2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/A2)* 

• speak and write the language 
in simple everyday 
situations. (level A1)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 

(nivå A1) • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts. (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2) 

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2) 

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics. 
(levelA2)  • identifiera huvudinnehållet i en (kortare) muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2) • identify the main content of 
(short) oral presentations on 
well-known topics (level A2) 

• ange grundläggande fakta och söka viss information om 
fransktalande länder. 

• state basic facts and search 
for certain information on 
French-speaking countries 

 

Kursinnehåll 
På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik, ordförråd och 
fraseologi. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på 
franska. Läsövningar av enkel text med varierande innehåll. 

Syllabus 
Elementary French grammar, 
pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts.  

Förkunskaper Prerequisites 
None Inga 
Follow up Påbyggnad French, Advanced Beginner’s Level 

Franska, fortsättningsnivå 
Requirements 

Kursfordringar 75% attendance. Assignment (ANN1; 
1,5 credits), written examination 
(TENA; 4,5 credits) 

75 % närvaro. Delprov (ANN1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Required Reading 
 Franska 1, Ericsson & Rehder,   Studentlitteratur AB. Franska 1, Ericsson & Rehder,  

Studentlitteratur AB  
Registration 
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Course: Yes 
Anmälan Exam: Yes 

 Other 
Replaces the course 9E1330. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1330. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1331  Franska, grundnivå  French, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Åsa Holmer, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 31 89 85 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Åsa Holmer, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 31 89 85 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have not previously 
studied French. Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

franska. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/A2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/A2)* 

• speak and write the language 
in simple everyday 
situations. (level A1)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 

(nivå A1) • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts. (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2) 

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2) 

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics. 
(levelA2)  • identifiera huvudinnehållet i en (kortare) muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2) • identify the main content of 
(short) oral presentations on 
well-known topics (level A2) 

• ange grundläggande fakta och söka viss information om 
fransktalande länder. 

• state basic facts and search 
for certain information on 
French-speaking countries 

 

Kursinnehåll 
På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik, ordförråd och 
fraseologi. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på 
franska. Läsövningar av enkel text med varierande innehåll. 

Syllabus 
Elementary French grammar, 
pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts.  

Förkunskaper Prerequisites 
None Inga 
Follow up Påbyggnad French, Advanced Beginner’s Level 

Franska, fortsättningsnivå 
Requirements 

Kursfordringar 75% attendance. Assignment (ANN1; 
1,5 credits), written examination 
(TENA; 4,5 credits) 

75 % närvaro. Delprov (ANN1: 1,5 hp) skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Required Reading 
Franska 1, Ericsson & Rehder,   Studentlitteratur AB Franska 1, Ericsson & Rehder,  

Studentlitteratur AB  
Registration 
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Course: Yes 
Anmälan Exam: Yes 

 Other 
Replaces the course 9E1331. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1331. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1334  Teknisk franska, mellannivå  Technical French, Intermediate 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Christian Surbled, surbled@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9656 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Christian Surbled, surbled@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9656 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MINT(IT2, ME2)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Christian Surbled, surbled@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9656 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
KFRA(K2)  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

  

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
a good basic knowledge of French. Kursen är avsedd för studerande med goda förkunskaper i franska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general subject areas/events. 
(level B1)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 
ämnesområden/företeelser (nivå B1) 

Läsförståelse Reading comprehension
• förstå och redogöra för autentiska texter som behandlar aktuella 

frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B2) 

 
• understand and give an 

accurate account of authentic 
texts dealing with topical 
issues on technical subjects 
and working life. (level B2)  

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, 
aktuella händelser (nivå B1) 

Speaking 
• converse and discuss 

informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work or topical 
events. (level B1)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 
karaktär (nivåB1/B2) 

• hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå 
B1/B2) • orally summarise texts of a 
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Skriftlig produktion general and/or specialist 
nature (level B1/B2)  • skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 

karaktär (nivå B1/B2) 
• give an individually prepared 

oral presentation of a 
specialised nature (level 
B1/B2) 

• skriva en faktauppsats eller en uppsats av 
resonerande/argumenterande karaktär (nivå B1/B2). 

Writing  
• summarise texts of a general 

and/or specialised nature 
(level B1/B2)  

Kursinnehåll 
Muntlig språkfärdighet: • write a factual report or an 

expository/argumentation 
text (level B1/B2).  

• Uttal, intonation, fluency 
• Övningar i att föra samtal på franska, samt att uppfatta och återge 

franskt tal Syllabus 
• Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och specialiserad 

karaktär, referat, föredrag 
Oral proficiency: 

• Pronunciation, intonation, 
fluency Skriftlig språkfärdighet: • Discussions in French, 
listening comprehension, oral 
proficiency.  

• Skriftlig behandling av franska, huvudsakligen i fri produktion 
• Skriftliga referat, sammanfattningar av texter av allmän och teknisk 

karaktär, rapporter • Summaries of general and 
technical texts, presentations, 
speeches  

 Written proficiency: 
 • Free writing in French 

• Report writing, summaries of 
general and technical 
character 

Förkunskaper 
B-språk, motsvarande och placeringstest före kursval eller genomgången 
fortsättningsnivå. Se vår hemsida för mer information om testet. Prerequisites 

5-6 years' study and a compulsory 
placement test or a pass in French, 
Advanced Beginners. See our website 
for more information on the test. 

Påbyggnad 
Teknisk franska, högre nivå 

Kursfordringar 
Follow up 75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1: 3 hp och ANN2; 3 hp) 

samt ett språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp) Technical French, Advanced Level 

Requirements 
Kurslitteratur 75% attendance. Oral and written 

examinations (ANN1; 3 credits and 
ANN2; 3 credits), language proficiency, 
TEN1; 3 credits) 

Kompendium 
 

Anmälan Required Reading 
Compendium  

Till kurs: Ja Registration 
Course: Yes Till tentamen: Ja 
Exam: Yes 

Övrigt Other 
Ersätter kursen 9E1334. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Replaces the course 9E1334. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1337  Franska  språk, kultur och samhälle  French - Language, Culture and 
Social Studies 

 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 Christian Surbled, surbled@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9656 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Lektioner    27 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course prepares the student through 
lectures and group practice for studies, 
degree project work or placement in 
French-speaking countries. 

Kursen förbereder genom föreläsningar och gruppövningar de studerande för 
studier, examensarbete eller praktik i fransktalande land  
 

Mål Aim 
(EU portfolio B1/B2)* (EU språkportfölj B1/B2)* After completing the course, the student 
should be able to: Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  

Hörförståelse     Listening comprehension 
• understand the content of 

clear standard speech on 
general subject areas/events 
(level B1)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 
ämnesområden/företeelser  (nivå B1) 

Läsförståelse    
• tillgodogöra sig innehållet i brev och skriftlig information av 

varierande karaktär från olika källor (nivå B2 
Reading comprehension 

• assimilate the content of 
letters and written 
information of various types 
and from different sources 
(level B2) 

Muntlig produktion   
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet samt 
aktuella händelser (nivå B1) Speaking 

• converse and discuss 
informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work or topical 
events. (level B1)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän karaktär (nivå B1/B2) 
Skriftlig produktion  

• författa kortare uppsatser och skrivelser (nivå B1). 
 

• orally summarise texts of a 
general nature (level B1/B2)  Kursinnehåll 

Writing• Inblick i de fransktalande ländernas kultur med fokusering på 
interkulturella skillnader 

 
• produce short essays and 

texts (level B1)  
• Träning i att uttrycka sig muntligt och skriftligt i praktiska situationer 

under utlandsvistelsen Syllabus 
• Insight into the culture of 

French-speaking countries 
focusing on intercultural 
differences 

• Orientering i språkanvändning i fransktalande länder 
• Övningar i hörförståelse och konversation 
• Möjlighet till tandemträning (språkträning med fransktalande 

studenter) 
• Practice expressing oneself 

orally and in writing in 
response to practical 
situations abroad 

 

Förkunskaper • Information about language 
use in French-speaking 
countries 

B-språk eller motsvarande. Diagnostiskt test före kursstart 

Kursfordringar • Practice in understanding and 
conversation 75 % närvaro. Närvaro + hemuppgifter (NÄR1; 1,5 hp), skriftlig tentamen 

(TEN1; 3 hp) • Optional tandem practice 
with  French-speaking 
students Kurslitteratur 

Stenciler, artiklar, övningsmaterial Prerequisites 
 4-5 years’ study. A diagnostic test 

before course start 
Anmälan 

Requirements 
75% attendance and home assignments 
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(NÄR1; 1,5 credits), written 
examination (TEN1; 3 credits)  

Till kurs: Ja Required Reading Till tentamen: Ja Hand-outs, articles, exercises 

Övrigt Registration 
Ersätter kursen 9E1337. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1337. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

836 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DS1338  Franska, fortsättningsnivå  French, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Åsa Holmer, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 31 89 85 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Åsa Holmer, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 31 89 85 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have studied the basics 
of French. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande förkunskaper i franska. 

nedan. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/B1)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/B1)* 

• speak and write the language 
in everyday situations and 
simple workplace situations. 
(levelA1/A2)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  
• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och 

enkla arbetssituationer  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known subject areas. (level 
A2)  

             (nivå A1/A2) 
• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 

ämnesområden (nivå A2) 
• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur autentiska texter med 

fackspråklig anknytning  • identify and give an account 
in Swedish of facts from 
authentic texts with some 
connection to specialised 
topics.  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket 
(nivå A2/B1) 

• känna till viktiga fakta (realia) om fransktalande länder och söka 
information relaterad till deras historia, samhälle, geografi, kultur och 
språk.  

• give a short individually 
prepared oral presentation in 
the target language (level 
A2/B1)  . 

• specify important facts (life 
and institutions) on French-
speaking countries and 
search for information 
related to their history, 
society, geography, culture 
and language.  

 

Kursinnehåll 
• Övningar i att uppfatta franska och att föra egna samtal 
• Praktiska uttals- och intonationsövningar 
• Läsförståelse av texter med allmänt och tekniskt innehåll 
• Grammatik- och ordförrådsövningar Syllabus 
• Skrivövningar     • Basic reading and oral skills 

• Elementary French grammar 
and pronunciation practice 

 

Förkunskaper • Practice in understanding, 
speaking and reading simple 
texts, sometimes of a 
technical nature 

C-språk, kurs B, steg 3 eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 
kursval eller genomgången grundkurs. Se vår hemsida för mer information om 
testet. • Writing exercises 

Påbyggnad Prerequisites 
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 Teknisk franska, mellannivå 2-3 years' study and a compulsory 
placement test or a pass in elementary 
French. See our website for more 
information on the test. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntligt och skriftligt delprov (ANNA; 1,5 hp och ANNB; 1,5 
hp), skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) Follow up 

 Technical French, Intermediate Level 
Kurslitteratur 

Requirements • Franska 2, Ericsson & Rehder, Studentlitteratur AB 75 % attendance. Oral and written 
examinations (ANNA; 1,5 credits and 
ANNB; 1,5 credits) final examination 
(TEN1; 4,5 credits) 

• Texter och övningar 
 
 
 Required Reading 

• Franska 2, Ericsson & 
Rehder, Studentlitteratur AB Anmälan 

• Texts and exercises  
Registration Till kurs: Ja 
Course: Yes Till tentamen: Ja Exam: Yes 

Övrigt Other 
Ersätter kursen 9E1338. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Replaces the course 9E1338. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1339  Franska, fortsättningsnivå  French, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Åsa Holmer, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 31 89 85 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Åsa Holmer, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 31 89 85 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
INT(CINTE1, CMIEL1)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have studied the basics 
of French, see below. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande förkunskaper i franska, se 

nedan. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/B1)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/B1)* 

• speak and write the language 
in everyday situations and 
simple workplace situations. 
(levelA1/A2)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  
• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och 

enkla arbetssituationer  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known subject areas. (level 
A2)  

             (nivå A1/A2) 
• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 

ämnesområden (nivå A2) 
• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur autentiska texter med 

fackspråklig anknytning  • identify and give an account 
in Swedish of facts from 
authentic texts with some 
connection to specialised 
topics.  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket 
(nivå A2/B1) 

• känna till viktiga fakta (realia) om fransktalande länder och söka 
information relaterad till deras historia, samhälle, geografi, kultur och 
språk.  

• give a short individually 
prepared oral presentation in 
the target language (level 
A2/B1)   

• specify important facts (life 
and institutions) on French-
speaking countries and 
search for information 
related to their history, 
society, geography, culture 
and language.  

Kursinnehåll 
• Övningar i att uppfatta franska och att föra egna samtal 
• Praktiska uttals- och intonationsövningar 
• Läsförståelse av texter med allmänt och tekniskt innehåll 
• Grammatik- och ordförrådsövningar 
• Skrivövningar     Syllabus 

 • Basic reading and oral skills 
• Elementary French grammar 

and pronunciation practice  Förkunskaper 
C-språk, kurs B, steg 3 eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före • Practice in understanding, 

speaking and reading simple 
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kursval eller genomgången grundkurs. Se vår hemsida för mer information om 
testet. 

texts, sometimes of a 
technical nature 

• Writing exercises 
Påbyggnad Prerequisites 
 Teknisk franska, mellannivå 2-3 years' study and a compulsory 

placement test or a pass in elementary 
French. See our website for more 
information on the test. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntligt och skriftligt delprov (ANNA; 1,5 hp och ANNB; 1,5 
hp), skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) Follow up 

 Technical French, Intermediate Level Kurslitteratur 
• Franska 2, Ericsson & Rehder, Studentlitteratur A Requirements 

75 % attendance. Oral and written 
examinations (ANNA; 1,5 credits and 
ANNB; 1,5 credits) final examination 
(TEN1; 4,5 credits) 

• Texter och övningar 
 
 

Required Reading Anmälan 
• Franska 2, Ericsson & 

Rehder, Studentlitteratur AB  
• Texts and exercises Till kurs: Ja 

Till tentamen: Ja Registration 
Course: Yes 

Övrigt Exam: Yes 
Ersätter kursen 9E1339. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Other 

Replaces the course 9E1339. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1340  Spanska, grundnivå  Spanish, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elena Reyes, elena@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6187 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elena Reyes, elena@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6187 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed for students who 
have not previously studied Spanish. Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

spanska. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/A2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåerA1/A2)* 

• speak and write the language 
in simple everyday situations 
(level A1)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 

(nivå A1)  • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2)  

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2)  

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics (level 
A2)  • identifiera huvudinnehållet i en (kortare) muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2)  • identify the main content of 
(short) oral presentations on 
known topics (level A2)  

• nämna grundläggande fakta och söka viss information om 
spansktalande länder.  

• state basic facts and search 
for certain information on 
Spanish-speaking countries. 

 

Kursinnehåll 
På grundval av enkla texter genomgås grunderna i spansk grammatik. Uttalet 
tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på spanska. 
Läsförståelseövningar av enkla texter med varierande innehåll. 

Syllabus 
Basic reading and oral skills. 
Elementary Spanish grammar, 
pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts. 

 

Förkunskaper 
Prerequisites Inga 
None 

Påbyggnad Follow up 
Spanska, fortsättningsnivå Spanish, Advanced Beginner’s Level 

Kursfordringar Requirements 
75% attendance. Assignment (ANN1; 
1,5  credits), written examination 
(TENA; 4,5 credits) 

75 % närvaro. Delprov (ANN1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp) 

Kurslitteratur 
Mucho Gusto 1, text- och övningsbok, Bonnier Required Reading 
 Mucho Gusto 1, texts and exercises, 

Bonnier 
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Anmälan Registration 
Course: Yes 

 Exam: Yes 
Till kurs: Ja Other 
Till tentamen: Ja Replaces the course 9E1340.  

* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
Övrigt 
Ersätter kursen 9E1340.  
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1341  Spanska, grundnivå  Spanish, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elena Reyes, elena@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6187 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elena Reyes, elena@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6187 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed for students who 
have not previously studied Spanish.  Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

spanska. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/A2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/A2)* 

• speak and write the language 
in simple everyday situations 
(level A1)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 

(nivå A1)  • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2)  

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2)  

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics (level 
A2)  • identifiera huvudinnehållet i en (kortare) muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2)  • identify the main content of 
(short) oral presentations on 
known topics (level A2)  

• nämna grundläggande fakta och söka viss information om 
spansktalande länder.  

• state basic facts and search 
for certain information on 
Spanish-speaking countries. 

 

Kursinnehåll 
På grundval av enkla texter genomgås grunderna i spansk grammatik. Uttalet 
tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på spanska. 
Läsförståelseövningar av enkla texter med varierande innehåll. 

Syllabus 
Basic reading and oral skills. 
Elementary Spanish grammar, 
pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts. 

 

Förkunskaper 
Prerequisites Inga 
None 

Påbyggnad Follow up 
Spanska, fortsättningsnivå Spanish, Advanced Beginner’s Level 

Kursfordringar Requirements 
75% attendance. Assignment (ANN1; 
1,5  credits), written examination 
(TENA; 4,5 credits) 

75 % närvaro. Delprov (ANN1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp) 

Kurslitteratur 
Mucho Gusto 1, text- och övningsbok, Bonnier Required Reading 
 Mucho Gusto 1, texts and exercises, 

Bonnier 
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Anmälan Registration 
Course: Yes 

 Exam: Yes 
Till kurs: Ja Other 
Till tentamen: Ja Replaces the course 9E1341. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
Övrigt 
Ersätter kursen 9E1341. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1342  Spanska, grundnivå  Spanish, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elena Reyes, elena@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6187 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Elena Reyes, elena@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6187 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed for students who 
have not previously studied Spanish. Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

spanska. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/A2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/A2)* 

• speak and write the language 
in simple everyday situations 
(level A1)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 

(nivå A1)  • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2)  

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2)  

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics (level 
A2)  • identifiera huvudinnehållet i en (kortare) muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2)  • identify the main content of 
(short) oral presentations on 
known topics (level A2)  

• nämna grundläggande fakta och söka viss information om 
spansktalande länder.  

• state basic facts and search 
for certain information on 
Spanish-speaking countries. 

 

Kursinnehåll 
På grundval av enkla texter genomgås grunderna i spansk grammatik. Uttalet 
tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på spanska. 
Läsförståelseövningar av enkla texter med varierande innehåll. 

Syllabus 
Basic reading and oral skills. 
Elementary Spanish grammar, 
pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts. 

 

Förkunskaper 
Prerequisites Inga 
None 

Påbyggnad Follow up 
Spanska, fortsättningskurs Spanish, Advanced Beginner’s Level 

Kursfordringar Requirements 
75% attendance. Assignment (ANN1; 
1,5  credits), written examination 
(TENA; 4,5 credits) 

75 % närvaro. Delprov (ANN1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp) 

Kurslitteratur 
Mucho Gusto 1, text- och övningsbok, Bonnier Required Reading 
 Mucho Gusto 1, texts and exercises, 

Bonnier 
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Anmälan Registration 
Course: Yes 

 Exam: Yes 
Till kurs: Ja Other 
Till tentamen: Ja Replaces the course 9E1342. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
Övrigt 
Ersätter kursen 9E1342. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1343  Spanska, fortsättningsnivå  Spanish, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students who 
have studied the basics of Spanish.  Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande förkunskaper i spanska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels A1/B1)* 
(EU språkportfölj nivåer A1/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  
• speak and write the language 

in everyday situations and 
simple workplace situations 
(levelA1/A2)  

• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och 
enkla arbetssituationer (nivå A1/ A2)  

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnesområden (nivå A2)  • understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known subject areas (level 
A2)  

• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur autentiska texter med 
fackspråklig anknytning  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket 
(nivå A2/B1)  • identify and give an account 

in Swedish of facts from 
authentic texts with some 
connection to specialised 
topics.  

• känna till viktiga fakta (realia) om spansktalande länder och söka 
information relaterad till deras historia, samhälle, geografi, kultur och 
språk.  

• give a short individually 
prepared oral presentation in 
the target language (level 
A2/B1)  

 

Kursinnehåll 
• Övningar i att uppfatta spanska och föra egna samtal  • specify important facts (life 

and institutions) on Spanish-
speaking countries and 
search for information 
related to their history, 
society, geography, culture 
and language.  

• Praktiska uttals- och intonationsövningar 
• Läsförståelse av texter med varierande innehåll 
• Grammatik- och ordförrådsövningar  
• Skrivövningar 

 
Syllabus Förkunskaper • Basic reading and oral skills 

C-spanska, kurs B, steg 3 eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest 
före kursval eller genomgången grundnivå. Se vår hemsida för mer 
information om testet. 

• Elementary Spanish grammar 
and pronunciation practice  

• Practice in understanding, 
speaking and reading simple 
texts Påbyggnad 

• Writing exercises Teknisk spanska, mellannivå 
Prerequisites Kursfordringar 2-3 years' study and a compulsory 
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75  % närvaro. Delprov (ANN1; 3 hp), skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) placement test or a pass in elementary 
Spanish. See our website for more 
information on the test. Kurslitteratur 

Mucho Gusto 2, text- och övningsbok, Bonnier Follow up 
 Technical Spanish, Intermediate Level 
 Requirements 

75% attendance. Assignment (ANN1; 3 
credits and TEN1; 4,5 credits) Anmälan 

 Required Reading 
Till kurs: Ja Mucho Gusto 2, texts and exercises, 

Bonnier Till tentamen: Ja 
Registration Övrigt Course: Yes Ersätter kursen 9E1343. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1343. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1344  Spanska, fortsättningsnivå  Spanish, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
INT(CINTE1, CMIEL1)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students who 
have studied the basics of Spanish.  Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande förkunskaper i spanska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels A1/B1)* 
(EU språkportfölj nivåer A1/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  
• speak and write the language 

in everyday situations and 
simple workplace situations. 
(levelA1/A2)  

• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och 
enkla arbetssituationer (nivå A1/ A2)  

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnesområden (nivå A2 )  • understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known subject areas. (level 
A2)  

• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur autentiska texter med 
fackspråklig anknytning  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket 
(nivå A2/B1)  • identify and give an account 

in Swedish of facts from 
authentic texts with some 
connection to specialised 
topics.  

• känna till viktiga fakta (realia) om spansktalande länder och söka 
information relaterad till deras historia, samhälle, geografi, kultur och 
språk.  

• give a short individually 
prepared oral presentation in 
the target language (level 
A2/B1)  

 

Kursinnehåll 
• Övningar i att uppfatta spanska och föra egna samtal . • specify important facts (life 

and institutions) on Spanish-
speaking countries and 
search for information 
related to their history, 
society, geography, culture 
and language.  

• Praktiska uttals- och intonationsövningar. 
• Läsförståelse av texter med varierande innehåll. 
• Grammatik- och ordförrådsövningar.  
• Skrivövningar. 

 
Syllabus Förkunskaper • Basic reading and oral skills. 

C-spanska, kurs B, steg 3 eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest 
före kursval eller genomgången grundnivå. Se vår hemsida för mer 
information om testet. 

• Elementary Spanish grammar 
and pronunciation practice.  

• Practice in understanding, 
speaking and reading simple 
texts. Påbyggnad 

• Writing exercises. Teknisk spanska, mellannivå 
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Kursfordringar Prerequisites 
2-3 years' study and a compulsory 
placement test or a pass in elementary 
Spanish. See our website for more 
information on the test. 

75 % närvaro. Delprov (ANN1; 3 hp), skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur 
Mucho Gusto 2, text- och övningsbok, Bonnier 
 Follow up 

Technical Spanish, Intermediate Level  
 Requirements 

75 % attendance. Assignment (ANN1; 3 
credits), written examination (TEN1; 4,5  
credits) 

Anmälan 

 
Required Reading Till kurs: Ja Mucho Gusto 2, texts and exercises, 
Bonnier Till tentamen: Ja 

Övrigt Registration 
Ersätter kursen 9E1343. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1343. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1347  Spanska  språk, kultur och samhälle  Spanish - Language, Culture and 
Social Studies 

 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Lektioner    27 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course prepares the student through 
lectures and group practice for studies, 
degree project work or placement in 
Spanish-speaking countries. 

Kursen förbereder genom föreläsningar och gruppövningar de studerande för 
studier, examensarbete eller praktik i spansktalande länder. 
 

Mål Aim 
(EU language portfolio levels B1/B2)* (EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 
should be able to: Efter fullgjord kurs skall studenten kunna  

Hörförståelse  Listening comprehension 
• understand the content of 

clear standard speech on 
general subject areas/events 
(level B1)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 
ämnesområden/företeelser nivå B1 

Läsförståelse  
• tillgodogöra sig innehållet i brev och skriftlig information av 

varierande karaktär från olika källor (nivå B2) 
Reading comprehension 

• assimilate the content of 
letters and written 
information of various types 
and from different sources 
(level B2) 

Muntlig produktion  
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet samt 
aktuella händelser(nivå B1)  Speaking 

• converse and discuss 
informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work or topical 
events. (level B1)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän karaktär (nivå B1/B2)  
Skriftlig produktion  

• författa kortare uppsatser och skrivelser (nivå B1). 
 

• orally summarise texts of a 
general nature (level B1/B2)  Kursinnehåll 

Writing• Inblick i de spansktalande ländernas kultur med fokusering på 
interkulturella skillnader 

 
• produce short essays and 

texts (level B1)  
• Träning i att uttrycka sig muntligt och skriftligt i praktiska situationer 

under utlandsvistelsen Syllabus 
• Insight into the culture of 

Spanish-speaking countries 
focusing on intercultural 
differences 

• Orientering i språkanvändning i spansktalande länder 
• Övningar i hörförståelse och konversation 
• Möjlighet till tandemträning (språkträning med spansktalande 

studenter)  
• Practice expressing oneself 

orally and in writing in 
response to practical 
situations abroad 

 

Förkunskaper • Information about language 
use in Spanish-speaking 
countries 

B-språk eller motsvarande. Diagnostiskt test före kursstart 

Kursfordringar • Practice in understanding and 
conversation 75 % närvaro. Närvaro + hemuppgifter (NÄR1; 1,5 hp), skriftlig tentamen 

(TEN1; 3 hp) • Optional tandem practice 
with  Spanish-speaking 
students Kurslitteratur 

Ännu ej fastställd Prerequisites 
 4-5 years’ study. A diagnostic test 

before course start 
Anmälan 

Requirements 
75% attendance and home assignments 
(NÄR1; 1,5 credits), written 
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Till kurs: Ja examination (TEN1; 3 credits) 

Till tentamen: Ja Required Reading 
To be decided 

Övrigt 
Registration Ersätter kursen 9E1347. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1347. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1348  Teknisk spanska, mellannivå  Technical Spanish, Intermediate 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MINT(IT2, ME2)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
KSPA(K2)  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

  

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
a good basic knowledge of Spanish. Kursen är avsedd för studerande med goda förkunskaper i språket. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general subject areas/events 
(level B1)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna 
ämnesområden/företeelser (nivå B1) 

Läsförståelse Reading comprehension
• förstå och redovisa för autentiska texter som behandlar aktuella 

frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B2)  

 
• understand and give an 

accurate account of authentic 
texts dealing with topical 
issues on technical subjects 
and working life (level B2)  

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av 

personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, 
aktuella händelser (nivå B1)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally on topics of 
personal interest or related to 
studies, work or topical 
events (level B1)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 
karaktär (nivå B1/B2)  

• hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå 
B1/B2) • orally summarise texts of a 
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Skriftlig produktion general and/or specialist 
nature (level B1/B2)  • skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 

karaktär (nivå B1/B2)  
• give an individually prepared 

oral presentation of a 
specialised nature (levelB1/ 
B2) 

• skriva en faktauppsats eller en uppsats av 
resonerande/argumenterande karaktär (nivå B1/B2).  

Writing  
• summarise texts of a general 

and/or specialised nature 
(level B1/B2)  

Kursinnehåll 
Muntlig språkfärdighet: • write a factual report or an 

expository/argumentation 
text (level B1/B2).  

• Uttal, intonation 
• Övning i att föra samtal på spanska samt att uppfatta och återge 

spanskt tal Syllabus 
• Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och teknisk karaktär, 

rapporter och promemorior 
Oral proficiency: 

• Pronunciation, intonation, 
fluency.  Skriftlig språkfärdighet: • Discussions in Spanish, 
listening comprehension, oral 
proficiency  

• Skriftlig behandling av spanska, huvudsakligen i fri produktion 
• Skriftliga referat, sammanfattningar av texter av allmän och teknisk 

karaktär, rapporter, promemorior • Summaries of general and 
technical texts, reports, 
memos  

 Written proficiency: 
 • Free writing in Spanish  

• Report writing, summaries of 
general and technical 
character, memos 

Förkunskaper 
B-språk, motsvarande och obligatoriskt diagnostiskt test före kursstart eller 
genomgången fortsättningskurs. Se vår hemsida för mer information om testet. Prerequisites 

5-6 years' study and a compulsory 
diagnostic test or a pass in Spanish for 
Advanced Beginners. See our website 
for more information on the test. 

Påbyggnad 
Teknisk spanska, högre nivå 

Kursfordringar 
Follow up 75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANNA; 1,5 hp och ANNB; 3 hp) 

samt ett språkfärdighetsprov (TENA; 3 hp) Technical Spanish, Advanced Level 

Requirements 
Kurslitteratur 75 % attendance. Oral and written 

examinations (ANNA; 1,5 credits, 
ANNB; 1,5 credits), final examination 
TENA; 4,5 credits) 

Kompendium 
 

Anmälan Required Reading 
Compendium  

Till kurs: Ja Registration 
Course: Yes Till tentamen: Ja 
Exam: Yes 

Övrigt Other 
Ersätter kursen 9E1348. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Replaces the course 9E1348. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1350  Italienska, grundnivå  Italian, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Gianna Rubega, 

giannarubega@hotmail.com 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    56 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Gianna Rubega, 

giannarubega@hotmail.com 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    56 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have not previously 
studied Italian. Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

italienska. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/A2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/A2)* 

• speak and write the language 
in simple everyday situations 
(level A1)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 

(nivå A1)  • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2)  

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2)  

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics 
(levelA2)  • identifiera huvudinnehållet i en (kortare) muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2)  • identify the main content of 
(short) oral presentations on 
well-known topics (level A2) 

• nämna grundläggande fakta och söka viss information om Italien.  
 

• state basic facts and search 
for certain information on 
Italy. 

Kursinnehåll 
På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik. Uttalet tränas. 
Förmågan att förstå italienska och uttrycka sig på italienska uppövas. Läsning 
av enkla texter med varierande innehåll. 

Syllabus 
Basic reading and oral skills. 
Elementary Italian grammar, 
pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts. 

 

Förkunskaper 
Inga 

Prerequisites 
Påbyggnad None 
Italienska, fortsättningsnivå Follow up 

Italian, Advanced Beginner’s Level Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Delprov (ANN1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp) 

Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of progress. Assignment (ANN1; 1,5 
credits), written examination (TENA; 
4,5 credits) 

Kurslitteratur 
Di piú, Camilla Bardel, Carlo Felicetti, Pierangelo Sassola, Folkuniversitets 
förlag Required Reading 

Di piú, Camilla Bardel, Carlo Felicetti,  
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Pierangelo Sassola, Folkuniversitets 
förlag  Anmälan 

 Registration 
Course: Yes Till kurs: Ja 
Exam: Yes Till tentamen: Ja 
Other 

Övrigt Replaces the course 9E1350. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Ersätter kursen 9E1350. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1351  Italienska, grundnivå  Italian, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
B Lektioner    56 h          Kursnivå/Level 
A-F  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

KURSEN GES EJ LÄSÅRET 2007/08 

THE COURSE IS NOT AVAILABLE IN 2007/08 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have not previously 
studied Italian. Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

italienska. 
Aim  
(EU language portfolio levels A1/A2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/A2)* 

• speak and write the language 
in simple everyday situations 
(level A1)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 

(nivå A1)  • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2)  

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2)  

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics 
(levelA2)  • identifiera huvudinnehållet i en (kortare) muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2)  • identify the main content of 
(short) oral presentations on 
well-known topics (level A2) 

• nämna grundläggande fakta och söka viss information om Italien.  
 

• state basic facts and search 
for certain information on 
Italy. 

Kursinnehåll 
På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik. Uttalet tränas. 
Förmågan att förstå italienska och uttrycka sig på italienska uppövas. Läsning 
av enkla texter med varierande innehåll. 

Syllabus 
Basic reading and oral skills. 
Elementary Italian grammar, 
pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts. 

 

Förkunskaper 
Inga 

Prerequisites 
Påbyggnad None 
Italienska, fortsättningsnivå Follow up 

Italian, Advanced Beginner’s Level Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Delprov (ANN1; 1,5 hp), skriftlig tentamen  (TENA; 4,5 hp) 

Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of progress. Assignment (ANN1; 1,5 
credit), written examination (TENA; 4,5 
credits) 

Kurslitteratur 
Di piú, Camilla Bardel, Carlo Felicetti, Pierangelo Sassola, Folkuniversitets 
förlag Required Reading 

Di piú, Camilla Bardel, Carlo Felicetti, 
Pierangelo Sassola, Folkuniversitets 
förlag  

 
 
 

Registration  
Course: Yes 
Exam: Yes Anmälan 
Other  Replaces the course 9E1351  
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Till kurs: Ja * http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1351 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1353  Italienska, fortsättningsnivå  Italian, Advanced Beginners Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Gianna Rubega, 

giannarubega@hotmail.com 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    56 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have studied the basics 
of Italian. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande förkunskaper i italienska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels A1/B1)* 
(EU språkportfölj nivåerA1/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  
• speak and write the language 

in everyday situations and 
simple workplace situations. 
(level A1/A2)  

• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och 
enkla arbetssituationer (nivå A1/A2)  

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnesområden (nivå A2 )  • understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known subject areas. (level 
A2)  

• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur autentiska texter med 
fackspråklig anknytning  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket 
(nivå A2/ B1)  • identify and give an account 

in Swedish of facts from 
authentic texts with some 
connection to specialised 
topics.  

• känna till viktiga fakta (realia) om Italien och söka information 
relaterad till deras historia, samhälle, geografi, kultur och språk.  

 
• Give a short individually 

prepared oral presentation in 
the target language (level 
A2/B1)  

Kursinnehåll 
• Övningar i att uppfatta italienska och föra egna samtal 
• Praktiska uttals- och intonationsövningar • Specify important facts (life 

and institutions) on Italy and 
search for information 
related to its history, society, 
geography, culture and 
language.  

• Läsförståelse av texter med varierande innehåll 
• Grammatik- och ordförrådsövningar 
• Skrivövningar 

 
Syllabus Förkunskaper 

• Practice in understanding and 
speaking Italian C- språk, kurs B, steg 3 eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före 

kursval eller genomgången grundnivå. Se vår hemsida för mer information om 
testet. 

• Pronunciation and intonation 
• Reading texts, sometimes of 

a technical nature 
Kursfordringar • Grammar and vocabulary 
75 % närvaro. Kontrollskrivningar och skriftlig tentamen (KON1; 1,5 hp, 
KON2;1,5 hp och TEN1; 4,5 hp) 

• Writing exercises 

Prerequisites 
2-3 years' study and a compulsory 
placement test or a pass in elementary 
Italian. See our website for more 
information on the test. 

Kurslitteratur 
Di piú, Camilla Bardel, Carlo Felicetti, Pierangelo Sassola, Folkuniversitets 
förlag 
Stenciler Requirements 
 75 % attendance. Continuous 

assessment of progress and written 
examination (KON1; 1,5 credits, KON2; 
1,5 credits, TEN1; 4,5 credits) 

 

Anmälan 

 Required Reading 
Di piú, Camilla Bardel, Carlo Felicetti, 
Pierangelo Sassola, Folkuniversitets 
förlag  

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Hand-outs 
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Övrigt Registration 
Course: Yes Ersätter kursen 9E1353. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1353. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1355  Ryska, grundnivå  Russian, Elementary Level 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Zoia Mejeritcher, kurser@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have not previously 
studied Russian. Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 

ryska. 
Aim  
(EU language portfolio, levels A1/A2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer A1/A2)* 

• speak and write the language 
in simple everyday situations 
(level A1/A2)  

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardags- och 

arbetssituationer (nivå A1/A2)  • understand and give an 
account (in Swedish) of 
information from a variety of 
elementary texts (level A2)  

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter (nivå A2)  

• identifiera fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning 
(nivå A2)  

• identify facts from authentic 
texts with some connection 
to specialised topics 
(levelA2)  • identifiera huvudinnehållet i en (kortare) muntlig presentation om 

kända ämnen (nivå A2)  • identify the main content of 
(short) oral presentations on 
well-known topics (level A2) 

• ange grundläggande fakta och söka viss information om rysktalande 
länder 

• state basic facts and search 
for certain information on 
Russian-speaking countries. 

 

Kursinnehåll 
Med utgångspunkt från texter av allmän karaktär genomgås den ryska 
formläran och syntaxen samt ordbildningslärans grunder. Enklare 
konversationsövningar ingår i kursen. 

Syllabus 
Basic reading and oral skills. 
Elementary Russian grammar, 
pronunciation practice, practice in 
understanding, speaking and reading 
simple texts. 

 

Förkunskaper 
Prerequisites Inga 
None 

Kursfordringar Requirements 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursen. Delprov 
(ANN1; 1p), skriftlig tentamen (TENA; 3p) 

75 % attendance. Continuous 
assessment of classroom work, 
assignment (ANN1; 1 credit), written 
examination ( TENA; 3 credits) Kurslitteratur 

Kompendium Required Reading 
 Compendium 

Anmälan Registration 
Course: Yes 

 Exam: Yes 
Till kurs: Ja Other 
Till tentamen: Ja Replaces the course 9E1355. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Övrigt 
Ersätter kursen 9E1355. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1360  Svenska som kommunikation  Communicative Swedish 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
B Lektioner    56 h          Kursnivå/Level 
A-F  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
THE COURSE IS NOT AVAILABLE IN 
2007/08 KURSEN GES EJ LÄSÅRET 2007/08 

Kursen vänder sig till studerande med svenskkunskaper på modersmålsnivå. 
Kursen ger god träning i att muntligen och skriftligen uttrycka sig effektivt på 
svenska. Argumentation, presentation, retorik, textproduktion och textanalys 
är hörnstenar i kursen. 

The course gives good practice in oral 
and written communication in Swedish. 
It is intended for students with a near-
native fluency in Swedish. 

 Aim 
The course improves the students’ 
proficiency in writing shorter reports 
and giving public presentations. Special 
attention is paid to the skills needed by 
engineers in their future working life. 

 

Mål 
Kursen ger ökade färdigheter i skriftlig och muntlig framställning med 
speciell inriktning på de krav som i arbetslivet ställs på ingenjörer. 

Syllabus  
The main part of the course concentrates 
on linguistic information, with special 
focus on general problems in connection 
with all types of communication. 

Kursinnehåll 
Kursen är koncentrerad till språklig information med några utblickar för att 
belysa generella problem för allt kommunikationsarbete. Spoken Swedish: 
Muntlig framställning: • Speaking in public 

• Presentationsteknik • Rhetoric and argumentation 
• Individual presentations • Retorik och argumentation 

General part focusing on: 
• Egna muntliga presentationer • linguistic definitions 

Allmänspråkliga avsnitt som behandlar: • the communicative process: 
interaction writer/speaker–
reader/listener 

• begreppet språk och språkets uppbyggnad   
• kommunikationsprocessen: samspelet skribent/talare– läsare/åhörare • readability: paragraph–

sentence–word  • läsbarhet och sammanhang: stycket–meningen–ordet  
• textanalys • Text analyses 

Technical part focusing on: • skrivregler. 
• writing for non-experts Skriftliga avsnitt inriktade på teknisk information:  • argumentation  

• Texter för icke-experter • report writing 
• Argumentation The students also write a CV and a letter 

of application. • Rapportskrivning 
Dessutom skriver studenterna en cv med åtföljande ansökningsbrev. Prerequisites 

Swedish as a native speaker Arbetssätt: Processkrivning tillämpas. Arbetet utförs både i grupp och enskilt. 
Skribenten får dubbel respons på sina individuella skrivuppgifter: först i 
gruppdiskussioner med studiekamraterna, sedan av läraren. Modelltexter av 
olika typer analyseras. 

Requirements 
75 % attendance. Oral and written 
examinations (TEN1; 3 credits and 
TEN2; 3 credits)  
Required Reading 

Förkunskaper • Compendium (available from 
the teacher at course start) Svenska på modersmålsnivå 

• TNC:s skrivregler för 
svenska och engelska, TNC 
100 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Skriftliga hemuppgifter (TEN1; 3 hp). Muntlig framställning 
(TEN2; 3 hp) • Textens hantverk, Lindstedt, 

Studentlitteratur 
Kurslitteratur Registration 

• Kompendiepärm (kan köpas vid första kurstillfället) Course: Yes 
Exam: No • TNC:s skrivregler för svenska och engelska, TNC 100 
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• Textens hantverk, Lindstedt, Studentlitteratur 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Nej 
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DS1361  Svensk rapportskrivning  Swedish Report Writing 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Richard Nordberg, richard1@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9645 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Richard Nordberg, richard1@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9645 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TIMEH1  Rekommenderad för/Recommended for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
a near-native fluency in Swedish.  Kursen är avsedd för studerande med svenska på modersmålsnivå. Kursen ger 

god träning i skriftlig kommunikation på svenska. Genom läsning av 
modelltexter och studiekamraters texter tränas textmedvetenheten upp. Aim 

After completing the course, the student 
is expected to be able to:   

• formulate logical, analytical, 
coherent and clear arguments 
in writing  

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• formulera logiska, analytiska, sammanhängande och tydliga 
resonemang skriftligt 

• express him/herself in 
writing in formal, clear, 
concise and correct Swedish  • uttrycka sig skriftligt på en formell, klar, koncis och korrekt svenska 

• work with writing as a 
process in co-operation with 
others; give and take 
constructive criticism and 
implement this in reworking 
and improving his/her own 
texts  

• arbeta med skrivandet som en process i samspel med andra; ge och ta 
konstruktiv kritik och omsätta denna i bearbetning och förbättring av 
egna texter 

• anpassa texters innehåll, struktur och språk efter texttyp, syfte och 
mottagare 

• producera en sammanhängande och klar rapport som bygger på 
kritiskt granskat källmaterial och har anknytning till det egna 
studieområdet 

• adapt the content, structure 
and language of texts 
according to text type, 
purpose and reader  

• muntligt inför publik redovisa innehållet i denna rapport. • produce a coherent and clear 
report which is based on 
critically reviewed source 
material and whose subject is 
connected to his/her own 
field of study  

 

Kursinnehåll 
Kursen är huvudsakligen en ren skrivkurs, men ett muntligt inslag finns. 
Allmänspråkliga inslag som behandlar: 

• give an oral presentation of 
this report to an audience. • skrivstrategi 

• genreanalys och stil Syllabus 
• sammanfattningsteknik The course focuses almost entirely on 

writing but there is one oral element. • text–bild-integration 
General part focusing on: • skrivregler och språkvård. 

• writing strategies Skriftliga avsnitt inriktade på teknisk information: • genre analysis 
• Orsaksanalys • summary techniques 
• Problemlösning • integrating illustrations in a 

text • Argumenterande text 
• manual of style 

• Teknisk rapport • language study 
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Technical part focusing on: • Referat 
• text types  Muntligt avsnitt: 
• technical report. 

• Rapportpresentation Oral part: 
 • Presentation of a report 
Dessutom skriver studenterna en cv med åtföljande ansökningsbrev. The students also write a CV and a letter 

of application. Arbetssätt: Processkrivning tillämpas. Arbetet utförs både i grupp och enskilt. 
Skribenten får dubbel respons på sina skrivuppgifter först i gruppdiskussioner 
med studiekamraterna, sedan av läraren. Modelltexter från olika genrer 
analyseras. 

Methodology: The focus will be on 
writing as a process rather than as a 
finished product. Thus the students will 
be expected to write assignments in 
several drafts for review by peers and 
teacher.  
To increase awareness of different types 
of technical writing and what constitutes 
good writing style, a number of sample 
texts will be analysed. 

Förkunskaper 
Svenska på modersmålsnivå. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Godkända inlämningsuppgifter (ANN1; 1,5 hp, ANN2; 1,5 hp, 
ANN3; 3 hp). 

Prerequisites 
Swedish proficiency or equivalent. 

Requirements Kurslitteratur 75% attendance. Approved written 
assignments (ANN1; 1,5 credits, ANN2; 
1,5 credits, ANN3; 3 credits). 

Kompendium (kan köpas vid första kurstillfället) 
TNC:s skrivregler för svenska och engelska, TNC 100 
 Required Reading 

Compendium (available from the 
teacher at course start)  Anmälan 
TNC:s skrivregler för svenska och 
engelska, TNC 100  

Till kurs: Ja 
Registration Till tentamen: Nej 
Course: Yes 
Exam: Nej Övrigt 

Ersätter kursen 9E1361. Other 
Replaces the course 9E1361. 
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DS1362  Svenska i tal och skrift  Spoken and Written Swedish 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Richard Nordberg, richard1@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9645 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CINTE1, CMIEL1, TIDAB1  Rekommenderad för/Recommended for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Richard Nordberg, richard1@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9645 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    42 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Svenska Språk/Language 
http://www.language.lib.kths.e Kurssida/Course Page 

  

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed mainly for 
students who don’t have Swedish as 
their mother tongue and with a need to 
enhance their knowledge of Swedish.  

Kursen vänder sig huvudsakligen till studenter som inte har svenska som 
modersmål och därför behöver träna upp sina språkliga kunskaper och 
färdigheter.  
 Aim 

After completing the course, the student 
is expected to be able to: Mål 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • give an accurate account of 
the contents of texts of both a 
general and a 
scientific/technical nature 

• redogöra för innehållet i texter av både allmän och 
naturvetenskaplig/teknisk karaktär 

• uttrycka sig skriftligt på en formell, sammanhängande och korrekt 
svenska i några vanliga texttyper 

• express him/herself in 
writing in formal, coherent 
and correct Swedish in some 
common text types 

• tillämpa formell akademisk och ingenjörsmässig vokabulär 
• identifiera, definiera och tillämpa grammatiska konstruktioner som är 

speciella för svenskan • use formal academic 
engineering vocabulary 

• argumentera muntligt för en aktuell fråga • identify, define and use 
grammatical constructions 
which are specific to 
Swedish 

• muntligt inför publik redogöra sammanhängande för ett ämne med 
anknytning till det egna studieområdet 

 • argue orally on a topical 
issue Kursinnehåll       in front of a group, give a coherent 

spoken account of a subject connected to 
his/her own field of study. 

• Textproduktion i flera genrer 
• Läsförståelse, både av allmänna och tekniska texter 
• Ordkunskap, såväl formord och sammanhangsord som specifikt 

teknisk vokabulär 
Syllabus 

• Writing in different genres 
• Reading comprehension, 

both general and technical 
texts 

• Språkriktighet (praktisk grammatik, meningsbyggnad, stavning 
m.m.) 

• Presentationsteknik– förberedelser, uppbyggnad och framförande • Vocabulary – idioms and 
technical vocabulary  

• Correctness (grammar in use, 
syntax, spelling etc.) Förkunskaper 

B-svenska eller motsvarande och obligatoriskt placeringstest före kursval eller 
genomgången Svenska 4, högre nivå. Se vår hemsida för mer information om 
testet. 

• Oral presentation – 
preparation, structure and 
performance 

Prerequisites 
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A pass in Swedish (B-svenska), upper 
secondary school level and top marks on 
the compulsory placement test or a pass 
in Swedish 4, Advanced Level. See our 
website for more information on the test. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms fortlöpande under 
kursen (ANN1; 1,5 hp). Skriftliga inlämningsuppgifter (ANN2; 3 hp), 
sluttentamen (TEN1; 1,5 hp) 

Requirements 
Kurslitteratur 75% attendance. Oral proficiency will 

be continuously assessed (ANN1; 1,5 
credits). Written assignments (ANN2; 3 
credits). Final examination (TEN1; 1,5 
credits) 

Kompendium  
 

Anmälan 
Required Reading  Compendium  

Till kurs: Ja 
Registration Till tentamen: Ja 
Course: Yes 
Exam: Yes Övrigt 

Ersätter kursen 9E1362. Other 
Replaces the course 9E1362. 

 

867 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DS1363  Muntlig och skriftlig framställning  Written and Spoken 
Communication 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
B Lektioner    42 h          Kursnivå/Level 
A-F  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
THE COURSE IS NOT AVAILABLE IN 
2007/08 KURSEN GES INTE LÄSÅRET 2007/08 

 
Aim 

Mål After completing the course, the student 
is expected to be able to:  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• formulate logical, analytical, 
coherent and clear 
arguments, mainly in writing 
but also in spoken Swedish 

• formulera logiska, analytiska, sammanhängande och tydliga 
resonemang, framför allt skriftligt men även muntligt 

• uttrycka sig skriftligt på en formell, klar, koncis och korrekt svenska 
• express him/herself in 

writing in formal, clear, 
concise and correct Swedish  

• arbeta med skrivandet som en process i samspel med andra; ge och ta 
konstruktiv kritik och omsätta denna i bearbetning och förbättring av 
egna texter • work with writing as a 

process in co-operation with 
others; give and take 
constructive criticism and 
implement this in reworking 
and improving his/her own 
texts  

• producera en sammanhängande och klar rapport med anknytning till 
det egna studieområdet 

• argumentera muntligt för en aktuell fråga 
• muntligt inför publik redogöra sammanhängande och strukturerat för 

ett ämne med anknytning till det egna studieområdet. 
• produce a coherent and clear 

report on a subject connected 
to his/her own field of study  

 

Kursinnehåll 
• argue orally on a topical 

issue   Textbyggnad, språkriktighet, skrivregler, rapportstruktur och formalia samt 
presentationsteknik och retorik • in front of a group, give a 

coherent spoken account of a 
subject connected to his/her 
own field of study. 

Skriftliga moment 
• Orsaksanalys 
• Problemlösningstext 

Syllabus • Cv och ansökningsbrev 
Text structure, correctness, writing style 
and formal standard of a report, oral 
presentation and rhetoric. 

• Rapport 
Muntliga moment 

• Kort presentation i mindre grupp Writing proficiency: 
• cause analysis • Individuell muntlig presentation  
• problem solving  

• Debatt i grupp • CV and job application 
 • technical report 

Oral proficiency: 
Kursfordringar • One individual presentation  
75 % närvaro. Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp). Skriftliga 
inlämningsuppgifter (TEN2; 4,5 hp) 

• Group debate 

Requirements 
75% attendance. The oral proficiency 
will be continuously assessed (TEN1; 
1,5 credits). Written reports (TEN2; 4,5 
credits) 

Kurslitteratur 
Kompendium (kan köpas vid första kurstillfället) 
TNC:s skrivregler för svenska och engelska, TNC 100 
 Required Reading 

Compendium (available from the 
teacher at course start) 

Anmälan 
TNC:s skrivregler för svenska och 
engelska, TNC 100 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Nej Registration 

Course: Ja 
Övrigt Exam: Nej 
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Ersätter kursen 9E1363 Other 
Replaces the course 9E1363 

 

869 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DS1364  Retorik  konsten att övertyga  Rhetoric - the Art of Persuasion 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Richard Nordberg, richard1@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9645 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Svenska Språk/Language 
www.langauge.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Richard Nordberg, richard1@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9645 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska Språk/Language 
www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students 
whose first language is Swedish. It will 
improve participants’ knowledge and 
skills in rhetoric and rhetorical 
presentation. In the course students will 
practice a variety of spoken and written 
text-types. They will also develop their 
ability to assess and edit their own and 
others’ spoken and written texts and to 
give appropriate responses.  

Kursen är avsedd för studerande med svenska som modersmål och ger 
deltagarna ökade kunskaper och färdigheter i retorik och retorisk 
framställning. I kursen tränar studenterna olika tal- och texttyper samt övar sin 
förmåga att granska sina egna och andras tal och texter samt ge respons på 
andras. 
 

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten 

Aim • kunna tala inför publik på ett välformulerat, strukturerat och 
övertygande sätt 

After completing the course students 
will:  

• ha kännedom om de vanligaste klassiska retoriska greppen och 
argumentationsstrategierna och kunna tillämpa dessa både i tal och i 
texter 

• be able to speak to an 
audience in a well-
formulated, structures, and 
persuasive way. 

• kunna anpassa tals och texters innehåll, struktur och språk efter tal-
/texttyp, syfte och mottagare 

• be familiar with the most 
common figures and 
argumentation strategies of 
classical rhetoric and be able 
to use them both in speech 
and in writing.  

• kunna analysera såväl klassiska som moderna tal och texter ur 
retorisk och argumentationsteknisk synvinkel 

• kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på en formell, klar, koncis 
och korrekt svenska • be able to adapt the content, 

structure, and register of 
spoken and written texts to 
their type, purpose, and 
recipients. 

• kunna arbeta med talandet och skrivandet som en process; ge och ta 
konstruktiv kritik och omsätta denna i bearbetning och förbättring av 
egna tal och texter. 

 • be able to analyse both 
classic and modern texts, 
written and spoken, in terms 
of their rhetoric and 
argumentative technique. 

Kursinnehåll 
Kursen ägnar mesta tiden åt muntliga aktiviteter, men skrivandet är också 
viktigt. • be able to express themselves 

orally and in writing in 
formal, clear, concise, correct 
Swedish. 

Detta behandlas i kursen: 
• retoriska strategier, dispositioner och strukturer 
• retoriska grundbegrepp 

• be able to work with oral and 
written composition as a 
process; give and take 
constructive criticism and 
make use of it in revision and 

• retoriska figurer 
• mottagaranpassning och publikkontakt 
• rampfeber 
• text- och meningsbyggnad 
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improvement of speeches 
and texts. 

• koppling muntlig–skriftlig retorik. 
Muntliga uppgifter: 

• ett informerande muntligt anförande på högst fem minuter om ett 
allmänt ämne 

Syllabus 
The greater part of course time is 
devoted to oral activities, but writing is 
also an important component.  • ett argumenterande muntligt anförande på högst femton minuter om 

ett studierelaterat ämne The course deals with the following:   
• rhetorical strategies, patterns, 

and structures 
• en muntlig retorisk debatt i ett kontroversiellt ämne 
• ett oförberett anförande på högst tre minuter om ett ämne som 

slumpas fram bland ett antal givna ämnen. 
• basis concepts of rhetoric 
• rhetorical figures 

Skriftliga uppgifter: • adaptation to the audience 
and • två beskrivningar för två olika icke-experter av något komplicerat 

inom teknik eller naturvetenskap      audience contact 
• stage fright 

• en argumenterande text • textual and sentential 
structure • en kort skriftlig analys av ett tal. 

• connections between written 
and 

 
Arbetssätt: gensvar och processkrivning tillämpas. Studenterna får respons på 
sina presentationer och texter från både studenter och lärare. Arbetet utförs 
både i grupp och enskilt 

     spoken rhetoric. 
Oral tasks: 

• a five-minute individual 
descriptive presentation on a 
general topic 

 

Förkunskaper • a fifteen-minute individual 
persuasive presentation on a 
topic related to the student’s 
programme 

Svenska på modersmålsnivå 

Kursfordringar 
• an oral rhetorical debate on a 

controversial topic 
75 % närvaro. Skriftliga hemuppgifter (TEN1; 3 hp). Muntliga uppgifter 
(TEN2; 4,5 hp) • a three-minute off-the-cuff 

speech on one random topic 
out of a number of given 
topics. 

Kurslitteratur 
Retorik – konsten att övertyga, kompendium   
Textens hantverk. Om retorik och skrivande, Inger Lindstedt . 
Konsten att tala, Lennart Hellspong Written tasks: 

• two descriptions intended for 
two different non-experts of 
a complicated issue in 
technology or science. 

 
 
 
 • an argumentative text 

• a short speech analysis. 
Anmälan Procedures: response and process 

writing are used. Students receive a 
response to their presentations and 
written texts from both fellow-students 
and the teacher. Students will work both 
individually and in groups. 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Nej 

Prerequisites 
Swedish at mother-tongue level 

Requirements 
75% attendance. Oral and written 
examinations (TEN1; 3 credits and 
TEN2; 4,5 credits) 

Required Reading 
Retorik – konsten att övertyga, 
compendium  
Textens hantverk. Om retorik och 
skrivande, Inger Lindstedt 
Konsten att tala, Lennart Hellspong 

Registration 
Course: Yes 
Exam: No 
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DS1370  Teknisk arabiska  Technical Arabic 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
B Lektioner    56 h          Kursnivå/Level 
A-F  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
B Lektioner    56 h          Kursnivå/Level 
A-F  Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
THE COURSE IS NOT AVAILABLE IN 
2007/08 KURSEN GES INTE LÄSÅRET 2007/08 

Kursen är avsedd för studerande med goda kunskaper i arabiska som 
hemspråk och erfarenhet av praktisk användning av arabiska i tal samt 
behärskande av viss skriftlig färdighet. 

The course is designed for students with 
a near-native level of proficiency in 
spoken Arabic and some writing ability. 

 Aim 
(EU Language Portfolio, levels B1/B2)* 

Mål After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer B1/B2)* 

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: • understand the content of 
clear standard speech on 
general and technical subject 
areas/events (level B1)  

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna och tekniska 
ämnesområden/företeelser (nivå B1) 

• förstå och redogöra för autentiska texter som behandlar aktuella 
frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B2) 

• understand and give an 
accurate account of authentic 
texts dealing with topical 
issues on technical subjects 
and working life (level B2)  

• muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 
karaktär (nivåB1/B2) 

• hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå 
B1/B2) 

• orally summarise texts of a 
general and/or specialist 
nature (level B1/B2)  • skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig 

karaktär (nivå B1/B2) 
• give an individually prepared 

oral presentation of a 
specialised nature (levelB1/ 
B2) 

• skriva en faktauppsats eller en uppsats av 
resonerande/argumenterande karaktär (nivå B1/B2). 

• summarise in writing texts of 
a general and/or specialised 
nature (level B1/B2)  

 

Kursinnehåll • write a factual report or an 
expository/argumentation 
text (level B1/B2).  

• Teknisk vokabulär 
• Presentationsteknik 
• Teknisk rapportskrivning Syllabus 
• Grammatiköversikt • Technical vocabulary 

• Presentation skills • Textsammanfattningar, formella brev 
• Technical report writing • Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och specialiserad 

karaktär 
• Grammar review 
• Text summaries, formal 

letters • Övningar i att debattera, delta i förhandlingar, beskriva tekniska 
processer • Oral summaries of general 

and specialized texts  
• Debating, negotiating and 

describing technical Förkunskaper 
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Arabiska som hemspråk eller motsvarande. Diagnostiskt test, se vår hemsida 
för mer information om testet. 

processes 

Prerequisites 
Arabic at a near-native proficiency level 
or equivalent. Diagnostic test, see our 
website for more information on the test. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp) 
Språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp) Requirements 

75 % attendance. Written and oral 
examinations (ANN1; 3 credits, ANN2; 
3 credits). Language proficiency (TEN1; 
3 credits) 

Kurslitteratur 
Meddelas senare 
 

Anmälan Required Reading 
To be decided 

 Registration Till kurs: Ja Course: Yes 
Till tentamen: Ja Exam: Yes 

Övrigt Other 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ * http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1380  Japankunskap, grundnivå  Elementary Japanese and 
Japanese Studies 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
INJA(CINTE1, CMIEL1)  Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
This is a basic course designed for 
students with no previous knowledge of 
Japanese. The course gives the student 
elementary practical proficiency in 
Japanese along with a brief orientation 
on historical and modern Japan.   

Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 
japanska. 
Kursen ger de studerande elementär praktisk språkfärdighet i japanska och 
samtidigt en kortare orientering om det historiska och moderna Japan. 
 

Aim Mål (EU Language Portfolio, level A1)* 
(EU språkportfölj, nivå A1)* After the course, the student should be 

able to:  Efter kursen skall studenten kunna: 
• specify in Swedish important 

facts (life and institutions) on 
Japan and search for 
information related to its 
history, society, geography, 
culture and language.  

• känna till viktiga fakta (realia) om Japan och söka information 
relaterad till dess historia, samhälle, geografi, kultur och språk (på 
svenska) 

• känna till utbyggnaden av japanska skriftspråk, samt helt behärska 
hiragana och identifiera katakana • describe the development of 

the Japanese written 
language, fully master 
hiragana, and identify 
katakana  

• känna till japanska språkets säregenhet så som grammatik och social 
språkbruk  

• kunna presentera sig och andra på mycket elementär japanska. 
 • identify the distinguishing 

features of the Japanese 
language, such as grammar 
and social (pragmatic) 
language usage  

Kursinnehåll 
Det japanska språket: 
Språkstruktur: Genomgång av uttal Grundläggande och frekventa satsmönster 
samt ett urval relevanta uttryck • introduce him/herself and 

others in very elementary 
Japanese.  

Skrift: Genomgång av kana-skriften Orientering om tillkomsten av kanji samt 
de viktigaste principerna för dess uppbyggnad och användning. Inlärning av 
40 kanji-tecken Syllabus 

Language:  Språket i bruk: Orientering om historiska, sociala och andra konventioner för 
språkbruket (uppbyggnad av det moderna ordförrådet samt företeelser som 
artighetsspråk, manligt/kvinnligt, tystnad, kroppsspråk, m m) 

• Introduction to phonetics, 
Kana-writing, basic 
principles for construction 
and use of kanji  Realia och kultur: 

• Basic grammar and practice 
in speaking, reading and 
writing elementary Japanese 
with special focus on 
conventional phrases. 
Learning of 40 kanji-

Momentet ger en översiktlig bild av hur det moderna Japan har vuxit fram, 
samspelet mellan inhemska traditioner och moderna institutioner. Det 
japanska samhället av idag synas ur ekonomiska, politiska, kulturella och 
idémässiga synvinklar. 
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 characters 
• The modern vocabulary, 

formal use of the language, 
male/female, body language 
etc. 

 

Förkunskaper 
Inga Life and institutions:  

• Introduction to Japanese 
geography, history, religion 
and art to understand the 
development of modern 
Japan.  

Påbyggnad 
Japanska, fortsättningsnivå I 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Hemtentamen (HEM1; 1,5 hp), muntligt/skriftligt delprov 
(ANN1; 1,5 hp), realiaprov och språkfärdighetsprov (TENA; 1,5 hp och 
TENB; 1,5 hp) 

Prerequisites 
None 

Follow up 
Kurslitteratur Japanese, Advanced Beginners’ Level I 
Kompendium Requirements 
 75% attendance. Home assignment 

(HEM1; 1,5 credits), oral/written 
examinations (ANN1; 1,5 credits), final 
examination in two parts (TENA; 1,5 
credits and TENB; 1,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja 
Compendium 

Övrigt Registration 
Ersätter kursen 9E1380 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1380 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1381  Japankunskap, grundnivå  Elementary Japanese and 
Japanese Studies 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
This is a basic course designed for 
students with no previous knowledge of 
Japanese. The course gives the student 
elementary practical proficiency in 
Japanese along with a brief orientation 
on historical and modern Japan.   

Kursen är grundläggande och utformad för studerande utan förkunskaper i 
japanska. 
Kursen ger de studerande elementär praktisk språkfärdighet i japanska och 
samtidigt en kortare orientering om det historiska och moderna Japan. 
 

Aim Mål (EU Language Portfolio, level A1)* 
(EU språkportfölj, nivå A1)* After the course, the student should be 

able to:  Efter kursen skall studenten kunna: 
• specify in Swedish important 

facts (life and institutions) on 
Japan and search for 
information related to its 
history, society, geography, 
culture and language.  

• känna till viktiga fakta (realia) om Japan och söka information 
relaterad till dess historia, samhälle, geografi, kultur och språk (på 
svenska) 

• känna till utbyggnaden av japanska skriftspråk, samt helt behärska 
hiragana och identifiera katakana • describe the development of 

the Japanese written 
language, fully master 
hiragana, and identify 
katakana  

• känna till japanska språkets säregenhet så som grammatik och social 
språkbruk  

• kunna presentera sig och andra på mycket elementär japanska. 
 • identify the distinguishing 

features of the Japanese 
language, such as grammar 
and social (pragmatic) 
language usage  

Kursinnehåll 
Det japanska språket: 
Språkstruktur: Genomgång av uttal Grundläggande och frekventa satsmönster 
samt ett urval relevanta uttryck • introduce him/herself and 

others in very elementary 
Japanese.  

Skrift: Genomgång av kana-skriften Orientering om tillkomsten av kanji samt 
de viktigaste principerna för dess uppbyggnad och användning. Inlärning av 
40 kanji-tecken Syllabus 

Language:  Språket i bruk: Orientering om historiska, sociala och andra konventioner för 
språkbruket (uppbyggnad av det moderna ordförrådet samt företeelser som 
artighetsspråk, manligt/kvinnligt, tystnad, kroppsspråk, m m) 

• Introduction to phonetics, 
Kana-writing, basic 
principles for construction 
and use of kanji  Realia och kultur: 

• Basic grammar and practice 
in speaking, reading and 
writing elementary Japanese 
with special focus on 
conventional phrases. 
Learning of 40 kanji-
characters 

Momentet ger en översiktlig bild av hur det moderna Japan har vuxit fram, 
samspelet mellan inhemska traditioner och moderna institutioner. Det 
japanska samhället av idag synas ur ekonomiska, politiska, kulturella och 
idémässiga synvinklar. 
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 • The modern vocabulary, 
formal use of the language, 
male/female, body language 
etc. 

Förkunskaper 
Inga 

Life and institutions:  
Påbyggnad • Introduction to Japanese 

geography, history, religion 
and art to understand the 
development of modern 
Japan.  

Japanska, fortsättningskurs I 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Hemtentamen (HEM1; 1,5 hp), muntligt/skriftligt delprov 
(ANN1; 1,5 hp), realiaprov och språkfärdighetsprov (TENA; 1,5 hp och 
TENB; 1,5 hp) 

Prerequisites 
None 

Follow up Kurslitteratur Japanese, Advanced Beginners’ Level I 
Kompendium 

Requirements  75% attendance. Home assignment 
(HEM1; 1,5 credits), oral/written 
examinations (ANN1; 1,5 credits), final 
examination in two parts (TENA; 1,5 
credits and TENB; 1,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja Required Reading 

Compendium 
Övrigt 

Registration Ersätter kurs 9E1381 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces course 9E1381 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1382  Japanska, fortsättningsnivå I  Japanese, Advanced Beginners 
Level I 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MINT(IT2, ME2)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
KJAP(K2)  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

  

http://www.language.lib.kth.se 

Kortbeskrivning Abstract 
To attend the course, the participant 
must have elementary knowledge of 
Japanese; see below. The course 
develops the participant’s basic 
language proficiency in speaking, 
writing, listening and reading 
comprehension. 

Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande förkunskaper i japanska, 
se nedan. Kursen vidareutvecklar deltagarnas elementära språkfärdighet vad 
gäller tal och skrift, hör- och läsförståelse. 
 

Mål 
(EU språkportfölj, nivåer A1/B1)* Aim 
Efter kursen skall studenten kunna: (EU Language Portfolio, levels A1/B1)* 

After the course, the student should be 
able to: 

• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer 
(nivå A1) • use the spoken and written 

language in simple everyday 
situations (level A1) 

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika 
elementära texter 

• understand and give an 
accurate account (in 
Swedish) of information 
from different elementary 
texts 

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket 
(nivå A2/B1) 

• använda ideogram-lexikon på engelska för att kunna söka okända 
ideogram 

• give a short, individually 
prepared oral presentation in 
the target language (level 
A2/B1) 

• översätta enkla meningar från japanska till svenska och omvänt.  
 

Kursinnehåll • use an ideogram dictionary to 
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find unfamiliar ideograms • Övningar i att uppfatta japanska och föra egna samtal 
• translate simple sentences 

from Japanese to Swedish 
and vice versa.  

• Praktiska uttalsövningar 
• Grammatik- och ordförrådsövningar. Inlärning av ca. 70 kanji-tecken 
• Skrivövningar, bl.a. brev och cv Syllabus 

 • Practice in understanding and 
speaking Japanese Förkunskaper • Pronunciation and intonation 

C-språk, kurs B, steg 3 eller motsvarande eller genomgången grundnivå. 
Obligatoriskt placeringstest. Se vår hemsida för mer information om testet. 

• Grammar and vocabulary. 70 
kanji-characters 

• Writing exercises, letters and 
CV Påbyggnad 

Japanska, fortsättningsnivå II Prerequisites 
1-2 years’ study and a compulsory 
placement test or a pass in elementary 
Japanese. See our website for more 
information on the test. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntlig språkfärdighet (ANN1; 1,5 hp), kontrollskrivningar 
(KONA; 1,5 hp) och språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp). 

Kurslitteratur Follow up 
Japanese, Advanced Beginners’ Level II Genki I, Eri Banno–Yutaka Ohno–Yoko Sakene–Chikako Shinagawa, The 

Japan Times  Requirements 
 75% attendance. Oral proficiency 

(ANN1; 1,5 credits) mid-term tests 
(KONA; 1,5 credits) and written final 
examination (TEN1; 3 credits). 

 
 

Anmälan Required Reading 
Genki I, Eri Banno–Yutaka Ohno–Yoko 
Sakene–Chikako Shinagawa, The Japan 
Times 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja Registration 

Course: Yes Övrigt Exam: Yes 
Ersätter kursen 9E1382 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Other 

Replaces the course 9E1382 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1384  Japanska, fortsättningsnivå II  Japanese, Advanced Beginners 
Level II 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
To attend the course, the student must 
have good knowledge of Japanese. The 
course enhances the participant’s 
proficiency in speaking, writing, 
listening and reading comprehension in 
a variety of social contexts, and also 
provides basic reading comprehension 
of technical and scientific texts. 

Kursen förutsätter att deltagarna har goda förkunskaper i japanska. Kursen ger 
deltagarna ökad språkfärdighet vad gäller tal och skrift, hör- och läsförståelse i 
olika sociala sammanhang samt grundläggande läsförståelse av tekniska och 
naturvetenskapliga texter. 
 

Mål 
(EU språkportfölj, nivåer A1/B1)* Aim 
Efter kursen skall studenten kunna: (EU Language Portfolio, levels A1/B1)* 

After completing the course, the student 
should be able to:  • använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och 

enkla arbetssituationer (nivå A1/A2)  • speak and write the language 
in everyday situations and 
simple workplace situations 
(levelA1/A2)  

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnesområden (nivå A2 ) 

• identifiera fakta ur enkla texter med fackspråklig anknytning (nivå 
A2/B1). 

• understand and distinguish  
the main content of clear 
standard speech on well-
known subject areas (level 
A2)  

 

Kursinnehåll 
• identify and give an account 

of facts from simple texts 
with some connection to 
specialised topics. (level 
A2/B1). 

• Övningar i att uppfatta japanska och föra egna samtal i varierande 
situationer 

• Praktiska uttalsövningar 
• Grammatik- och ordförrådsövningar 
• Inlärning av ytterligare ca. 120 kanji-tecken samt genomgång av 

uppbyggnaden av tekniska termer 
Syllabus 

• Reading and oral skills in a 
variety of situations • Översättningsövningar på tekniska texter med datastöd 

• Pronunciation practice • Skrivövningar, bl.a. enkäter och cv • Grammar and vocabulary  
 • Learning of another 120 

kanji-characters and an 
introduction to technical 
terminology 

Förkunskaper 
B-språk, steg 3, motsvarande eller genomgången fortsättningsnivå I. 
Obligatoriskt placeringstest. Se vår hemsida för mer information om testet. • Translation exercises of 

technical texts with computer 
support Påbyggnad 

Japanska, mellannivå • Writing exercises, CV 
 

Kursfordringar   
75 % närvaro. Kontrollskrivningar och språkfärdighetsprov (KON1; 3 hp och 
ANN1; 3 hp), skriftlig sluttentamen (TEN1; 3 hp) 

Prerequisites 
2-3 years’ study or a pass in Japanese, 
Advanced Beginners’ Level I. 
Compulsory placement test. See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
Genki I & II, Eri Banno–Yutaka Ohno–Yoko Sakene–Chikako Shinagawa, 
The Japan Times  Follow up 
 Japanese, intermediate level 
 Requirements 

75% attendance. Oral and written 
examinations (KON1; 3 credits and 
ANN1; 3 credits), final examination 

Anmälan 
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Till kurs: Ja (TEN1; 3 credits) 

Till tentamen: Ja Required Reading 
Genki I & II, Eri Banno–Yutaka Ohno–
Yoko Sakene–Chikako Shinagawa, The 
Japan Times  

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1384 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Registration 

Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1384 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1386  Japanska, mellannivå  Japanese, intermediate level 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Yoko Takau-Drobin, yoko@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6076 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed for students with 
very good knowledge of the language. 
The aim of the course is to improve the 
students’ practical language proficiency 
in Japanese, so that they manage general 
situations.  

Kursen är utformad för studenter med mycket goda förkunskaper i språket. 
Kursen förbättrar den praktiska språkfärdigheten i japanska hos de studerande 
så att de kan bemästra språket i allmänna situationer.  
 

Mål   
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* Aim 
Efter kursen ska studenten kunna: (EU Language Portfolio, levels A2/B1)* 

After the course, the student should be 
able to 

• identifiera huvudinnehåller i en kortare muntlig presentation om 
kända ämnen  • identify the main content of 

(short) oral presentations on 
well-known topics (level 
A2/B1) 

• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur autentiska texter med 
fackspråklig anknytning 

• föra samtal på japanska i vardagliga situationer 
• identify and give an account 

in Swedish of facts from 
authentic texts with some 
connection to specialised 
topics 

• hålla ett enkelt föredrag om ett valt ämne 
• översätta fackspråkliga japanska texter inom kända ämnesområden 

med hjälp av webbaserat översättningsprogram 
• söka viss information om Japan på japanska via Internet. • speak Japanese in everyday 

situations  
• give a simple oral 

presentation on a chosen 
subject 

Kursinnehåll 
• Övningar i att uppfatta japanska i varierande situationer 
• Övningar i att uttrycka åsikter om valda ämnen • translate  Japanese texts on 

familiar 
professional/technical topics  
with the aid of a web-based 
translation programme 

• Grammatik- och ordförrådsövningar 
• Inlärning av ytterligare ca. 100 kanji-tecken 
• Översättningsövningar från varierande texter 

• state basic facts and search 
for certain information on 
Japan. 

• Skrivövningar, bl.a. enkla rapporter 
 

Förkunskaper Syllabus 
B-språk, steg 3, motsvarande eller genomgången fortsättningsnivå II. 
Obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

• Exercises on the 
comprehension of Japanese 
in a variety of situations 

• Exercises on expressing 
opinions about chosen 
subjects Kursfordringar 

75 % närvaro. Kontrollskrivningar och språkfärdighetsprov (KON1; 3 hp och 
ANN1: 3 hp), skriftlig sluttentamen (TEN1; 3 hp) 

• Grammar and vocabulary 
• Learning of another 100 

kanji-characters  
Kurslitteratur • Translation exercises of a 

variety of texts Ännu ej fastställd 
 • Writing exercises, short 

reports 
Anmälan 

Prerequisites 
3-4 years’ study or a pass in Japanese, 
Advanced Beginners’ Level II. 
Compulsory placement test. See our 
website for more information on the test. 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt Requirements 
75% attendance. Oral and written 
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*http://europass.cedefop.europa.eu/ examinations (KON1; 3 credits and 
ANN1: 3 credits), final examination 3 
credits. 

Required Reading 
To be decided 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
*http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1390  Kinakunskap, grundnivå  Elementary Chinese and Chinese 
Studies 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se/kinesiska Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
INKI(CINTE1, CMIEL1)  Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se/kinesiska Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives a broad introduction to 
the Chinese language, society and 
culture, with emphasis on modern 
spoken Mandarin Chinese and 
contemporary conditions. 

Kursen ger en bred introduktion till Kinas språk, samhälle och kultur med 
tonvikt på modern talad rikskinesiska och samtida förhållande. 
 

Mål 
Aim (EU språkportfölj, nivå A1)* (EU Language Portfolio, level A1)* Språk Language

I slutet av kursen skall studenten kunna: 
 

At the end of the course, the student 
should be able to: • identifiera toner och stavelser i mycket långsamt talad rikskinesiska, 

samt förstå vissa enklare meningar • identify tones and syllables 
in very slow spoken 
Mandarin Chinese, and also 
understand some simple 
sentences  

• identifiera verkliga och lexikala radikaler i förenklade eller 
traditionella skrivtecken samt förstå vissa enklare texter och 
satsmönster 

• identify real and lexical 
radicals in simplified and 
traditional written characters, 
and understand some simple 
texts and clause patterns 

• läsa upp kända texter på pinyin med ett acceptabelt uttal samt föra 
begränsade enkla samtal 

• översätta vissa enklare meningar från svenska till kinesiska 
• översätta vissa enklare meningar från kinesiska till svenska. 

• read aloud familiar texts in 
Pinyin with an acceptable 
pronunciation, and carry on 
limited simple conversations 

Realia 
I slutet av kursen skall studenten ha skaffat sig: 

• grundläggande faktakunskaper om en mängd skeenden och 
förhållanden i Kinas historia och samtid • translate some simple 

sentences from Swedish to 
Chinese • fördjupande kunskaper inom ett valfritt område i Kinas historia eller 

samtid • translate some simple 
sentences from Chinese to 
Swedish. 

• färdighet i att ta fram fakta om relevanta kinesiska företeelser. 
 Life and institutions 

At the end of the course, the student 
should have acquired: Kursinnehåll 

Språk • basic factual knowledge on a 
large number of events and 
conditions in China, past and 
present 

Efter genomgång av uttal, transkriptionssystemet pinyin, grammatik och de 
kinesiska skrivtecknens historia, principer och skrivkonst lärs vanliga 
satsmönster och ord in. Den praktiska språkträningen inriktas på vardaglig 
talad kinesiska. Kursen omfattar ca 120 skrivtecken. • deeper knowledge within an 

individually chosen area of 
historical or present-day 
China  

Realia och kultur 
Geografi, ekonomi, historia, politik, religion, filosofi, konst, litteratur, 
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folkgrupper, mat, språk och dialekter tas upp för att ge kunskaper om hur Kina 
och den kinesiska kulturen utvecklats samt möjliggöra en djupare förståelse av 
dagspolitiska händelser och förändringsprocesser. 

• skill in finding facts on 
relevant Chinese events and 
phenomena. 

Syllabus  
Language  Introduction to phonetics, pinyin, 
grammar  

 and the origin and principles of the 
Chinese characters as well as the art of 
writing. Basic principles for 
construction and vocabulary. Practice in 
understanding and speaking everyday 
Chinese. The course comprises appr. 
120 characters. 

Förkunskaper 
Inga 

Påbyggnad 
Kinesiska, fortsättningsnivå I 

Life and institutions 
Kursfordringar Introduction to geography, economy, 

history, politics, religion, philosophy, 
art, literature, ethnic groups, food, 
language and dialects to understand how 
China and the Chinese culture have 
developed which creates a deeper 
understanding of modern China. 

75 % närvaro. Hemskrivning (HEM1; 1,5 hp), muntligt/skriftligt delprov 
(ANN1; 1,5 hp), realiaprov och språkfärdighetsprov (TENA; 1,5 hp och 
TENB; 1,5 hp) 

Kurslitteratur 
kinesiska@kth, första boken, Björn Kjellgren, KTH 2006 Prerequisites Kinakunskap, Björn Kjellgren,  Studentlitteratur None 
 

Follow up  Chinese, Advanced Beginners’ Level I 
 

Requirements 
Anmälan 75 % attendance. Home assignment 

(HEM1; 1,5 credits), mid-term tests 
(ANN1; 1,5 credits) final examination in 
two parts (TENA; 1,5 credits, TENB: 
1,5 credits) 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Required Reading Övrigt kinesiska@kth, första boken, Björn 
Kjellgren, KTH 2006 Ersätter kursen 9E1390 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Kinakunskap, Björn Kjellgren, 
Studentlitteratur 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1390 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1391  Kinakunskap, grundnivå  Elementary Chinese and Chinese 
Studies 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se/kinesiska Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives a broad introduction to 
the Chinese language, society and 
culture, with emphasis on modern 
spoken Mandarin Chinese and 
contemporary conditions. 

Kursen ger en bred introduktion till Kinas språk, samhälle och kultur med 
tonvikt på modern talad rikskinesiska och samtida förhållande. 
 

Mål 
Aim (EU språkportfölj, nivå A1)* (Språk EU Language Portfolio, level A1)* 
Language

I slutet av kursen skall studenten kunna: 
 

At the end of the course, the student 
should be able to: • identifiera toner och stavelser i mycket långsamt talad rikskinesiska, 

samt förstå vissa enklare meningar • identify tones and syllables 
in very slow spoken 
Mandarin Chinese, and also 
understand some simple 
sentences  

• identifiera verkliga och lexikala radikaler i förenklade eller 
traditionella skrivtecken samt förstå vissa enklare texter och 
satsmönster  

• identify real and lexical 
radicals in simplified and 
traditional written characters, 
and understand some simple 
texts and clause patterns 

• läsa upp kända texter på pinyin med ett acceptabelt uttal samt föra 
begränsade enkla samtal 

• översätta vissa enklare meningar från svenska till kinesiska 
• översätta vissa enklare meningar från kinesiska till svenska. 

• read aloud familiar texts in 
Pinyin with an acceptable 
pronunciation, and carry on 
limited simple conversations 

Realia 
I slutet av kursen skall studenten ha skaffat sig: 

• grundläggande faktakunskaper om en mängd skeenden och 
förhållanden i Kinas historia och samtid • translate some simple 

sentences from Swedish to 
Chinese • fördjupande kunskaper inom ett valfritt område i Kinas historia eller 

samtid • translate some simple 
sentences from Chinese to 
Swedish. 

• färdighet i att ta fram fakta om relevanta kinesiska företeelser. 
 Life and institutions
 

 
At the end of the course, the student 
should have acquired:  

• basic factual knowledge on a 
large number of events and 
conditions in China, past and 
present 

Kursinnehåll 
Språk 
Efter genomgång av uttal, transkriptionssystemet pinyin, grammatik och de 
kinesiska skrivtecknens historia, principer och skrivkonst lärs vanliga 
satsmönster och ord in. Den praktiska språkträningen inriktas på vardaglig 
talad kinesiska. Kursen omfattar ca 120 skrivtecken. 

• deeper knowledge within an 
individually chosen area of 
historical or present-day 
China  

• skill in finding facts on 
relevant Chinese events and 
phenomena. 

Realia och kultur 
Geografi, ekonomi, historia, politik, religion, filosofi, konst, litteratur, 
folkgrupper, mat, språk och dialekter tas upp för att ge kunskaper om hur Kina 
och den kinesiska kulturen utvecklats samt möjliggöra en djupare förståelse av 
dagspolitiska händelser och förändringsprocesser. 

Syllabus 
Language 
Introduction to phonetics, pinyin, 
grammar  

 and the origin and principles of the 
Chinese characters as well as the art of 
writing. Basic principles for 
construction and vocabulary. Practice in 
understanding and speaking everyday 
Chinese. The course comprises appr. 

 
 

Förkunskaper 
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Inga 120 characters. 
Life and institutions 

Påbyggnad Introduction to geography, economy, 
history, politics, religion, philosophy, 
art, literature, ethnic groups, food, 
language and dialects to understand how 
China and the Chinese culture have 
developed which creates a deeper 
understanding of modern China. 

Kinesiska, fortsättningsnivå I 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Hemskrivning (HEM1; 1,5 hp), muntligt/skriftligt delprov 
(ANN1; 1,5 hp), realiaprov och språkfärdighetsprov (TENA; 1,5 hp och 
TENB; 1,5 hp) 

Prerequisites 
None Kurslitteratur 

kinesiska@kth, första boken, Björn Kjellgren, KTH 2006 Follow up 
Kinakunskap, Björn Kjellgren,  Studentlitteratur Chinese, Advanced Beginners’ Level I 
 Requirements 
 75 % attendance. Home assignment 

(HEM1; 1,5 credits), mid-term tests 
(ANN1; 1,5 credits) final examination in 
two parts (TENA; 1,5 credits, TENB: 
1,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja kinesiska@kth, första boken, Björn 
Kjellgren, KTH 2006 Övrigt Kinakunskap, Björn Kjellgren, 
Studentlitteratur Ersätter kursen 9E1391 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1391 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1392  Kinesiska, fortsättningsnivå I  Chinese, Advanced Beginners 
Level I 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se/kinesiska Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MINT(IT2, ME2)  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se/kinesiska Kurssida/Course Page 

  

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
KKIN(K2)  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se/kinesiska Kurssida/Course Page 

  

  

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course builds on elementary 
Mandarin Chinese. Kursen ger en påbyggnad i elementär rikskinesiska. 

 
Aim 

Mål (EU Language Portfolio, level A1/A2)* 
(EU språkportfölj, nivå A1/A2)* At the end of the course, the student 

should be able to: I slutet av kursen skall studenten kunna: 
• identify tones and syllables 

in slowly spoken Mandarin 
Chinese, and understand 
simple sentences and clause 
patterns 

• identifiera toner och stavelser i långsamt talad rikskinesiska, samt 
förstå enklare meningar och satsmönster 

• förstå vissa enklare texter  
• kunna använda kinesiska tecken- och ordböcker • understand some simple texts 
• kunna skriva kinesiska med dator • use Chinese character books 

and dictionaries  • läsa upp okända texter på pinyin med ett acceptabelt uttal samt föra 
enklare samtal • write Chinese on a computer  

• read aloud unfamiliar texts in 
Pinyin with an acceptable 
pronunciation, and carry on 
simple conversations  

• översätta enkla meningar från svenska till kinesiska 
• översätta enkla meningar och texter från kinesiska till svenska. 

.  
• translate simple sentences 

from Swedish to Chinese 
 

Kursinnehåll • translate simple sentences 
from Chinese to Swedish. Kursen bygger vidare på grundkursen med fortsatt inlärning av de vanligaste 
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och viktigaste satsmönstren för vardaglig talad rikskinesiska (mandarin) och 
uppbyggnad av ett centralt tecken- och ordförråd. Därtill kommer träning i 
användning av kinesiska lexikon och i att använda kinesiska i datorer, samt 
enklare översättningsövningar. Kursen omfattar ca 240 skrivtecken. 

Syllabus 
The course builds on the elementary 
course with continued study of the most 
common and important clause patterns 
focused on ordinary spoken Mandarin 
and continued study of a core character 
and lexical vocabulary. In addition the 
students practice the use of Chinese 
dictionaries and using Chinese on 
computers as well as translation and 
character exercises. The course 
comprises appr. 240 characters. 

 

Förkunskaper 
C-språk, kurs B, steg 3 eller motsvarande eller genomgången grundnivå. 
Obligatoriskt placeringstest. Se vår hemsida för mer information om testet. 

Påbyggnad 
Kinesiska, fortsättningsnivå II Prerequisites 

1-2 years’ study or a pass in elementary 
Chinese. Compulsory placement test. 
See our website for more information on 
the test. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntliga/skriftliga delprov (KON1; 3 hp), språkfärdighetsprov 
TEN1; 3 hp) 

Kurslitteratur Follow up 
Chinese, Advanced Beginners’ Level II kinesiska@kth, andra boken, Björn Kjellgren, KTH 2006   

 Requirements 
 75% attendance. Mid-term tests (KON1; 

3 credits), language proficiency (TEN1; 
3 credits)  

Anmälan Required Reading 
kinesiska@kth, andra boken, Björn 
Kjellgren, KTH 2006    

Till kurs: Ja 
Registration Till tentamen: Ja Course: Yes 
Exam: Yes Övrigt 

Ersätter kursen 9E1392 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Other 
Replaces the course 9E1392 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1394  Kinesiska, fortsättningsnivå II  Chinese, Advanced Beginners 
Level II 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se/kinesiska Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course provides deeper knowledge 
of elementary spoken Mandarin Chinese 
with certain elements of written 
Chinese.  

Kursen ger en fördjupning i elementär talad rikskinesiska med vissa inslag av 
skriftlig kinesiska. 
 

Mål Aim 
(EU Language Portfolio, levels A1/A2)* (EU språkportfölj, nivåer A1/A2)* At the end of the course, the student 
should be able to: I slutet av kursen skall studenten kunna: 

• identifiera toner och stavelser i tydligt talad rikskinesiska, samt förstå 
vardagligt använda meningar och satsmönster   

• identify tones and syllables 
in clearly spoken Mandarin 
Chinese, and understand 
sentences and clause patterns 
in everyday use 

• förstå enklare texter  
• använda språket i enklare samtal 
• hålla korta presentationer över ett förberett ämne   • understand simple texts  

• use the language in simple 
conversations  

• översätta vardagligt använda meningar och enkla texter från svenska 
till kinesiska  • give short presentations on a 

prepared topic  • översätta vardagligt använda meningar och enkla texter från 
kinesiska till svenska. • translate sentences in 

everyday use as well as 
simple texts  from Swedish 
to Chinese  

 

Kursinnehåll 
• translate sentences in 

everyday use as well as 
simple texts  from Chinese to 
Swedish. 

Kursen bygger vidare på fortsättningskurs I med fortsatt inlärning av de 
vanligaste och viktigaste satsmönstren för vardaglig talad rikskinesiska 
(mandarin) och uppbyggnad av ett centralt tecken- och ordförråd. Därtill 
kommer skriv- och översättningsövningar samt en introduktion till skriftlig 
och fackspråklig kinesiska. Kursen omfattar ca. 360 skrivtecken. 

Syllabus 
The course continues to build on the 
Advanced Beginners’ Level I  with 
continued study of the most important 
and commonly used clause patterns in 
Mandarin Chinese. In addition there are 
writing and translation exercises and an 
introduction to written and spoken 
Chinese for specific purposes. The 
course comprises appr. 360 characters. 

 

Förkunskaper 
B-språk, steg 3, motsvarande eller genomgången fortsättningsnivå I. 
Obligatoriskt placeringstest. Se vår hemsida för mer information om testet. 

Påbyggnad 
Kinesiska, mellannivå 

Prerequisites 
Kursfordringar 2-3 years’ study or a pass in Chinese, 

Advanced Beginners’ Level I. 
Compulsory placement test. See our 
website for more information on the test. 

75 % närvaro. Muntliga/skriftliga delprov (ANN1; 4,5 hp), 
språkfärdighetsprov (TEN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Follow up 
kinesiska@kth, tredje boken, Björn Kjellgren, KTH 2007   Chinese, intermediate level 
 Requirements  75% attendance. Oral/written 

assignments (ANN1; 4,5 credits), 
language proficiency (TEN1; 4,5 
credits) 

 
 
 

Required Reading Anmälan kinesiska@kth, tredje boken, Björn 
Kjellgren, KTH 2007    
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Till kurs: Ja Registration 
Till tentamen: Ja Course: Yes 

Exam: Yes 
Övrigt 

Other Ersätter kursen 9E1394 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Replaces the course 9E1394 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1396  Kinesiska, mellannivå  Chinese, intermediate level 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se/kinesiska Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives a further in-depth 
knowledge of elementary spoken 
Mandarin Chinese with elements of 
written and professional/technical 
Chinese.  

Kursen ger ytterligare en fördjupning i elementär talad rikskinesiska med 
inslag av skriftlig och fackspråksmässig kinesiska. 
 

Mål 
Aim (EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* (EU Language Portfolio, levels A2/B1)* I slutet av kursen ska studenten kunna: At the end of the course, the student 
should be able to • identifiera toner och stavelser i normalt talad rikskinesiska, samt 

förstå vardagliga och vissa mer formellt använda meningar och 
satsmönster 

• identify tones and syllables 
in normal spoken Mandarin 
Chinese, and understand both 
colloquial and formal 
sentences and clause patterns 

• förstå kortare texter av vardaglig och fackspråksmässig natur 
• använda språket i vardagliga samtal 

• understand short texts of an 
informal and a 
professional/technical nature 

• hålla enklare föredrag på kinesiska 
• översätta kortare texter av vardaglig och fackspråksmässig natur från 

kinesiska till svenska. • use the language in everyday 
conversations  

• give simple presentations in 
Chinese Kursinnehåll 

Kursen bygger vidare på fortsättningskurs II med fortsatt inlärning av vanliga 
och viktiga satsmönster för vardaglig talad rikskinesiska (mandarin) och 
uppbyggnad av ett central tecken- och ordförråd. Till detta kommer ett ökat 
antal skriv- och översättningsövningar med ett ökat inslag av skriftlig, formell 
och fackspråklig kinesiska av olika slag. Kursen omfattar ungefär 360 
skrivtecken. 

• translate short texts of an 
informal and a 
professional/technical nature 
from Chinese to Swedish 

Syllabus 
The course builds further on the 
Advanced  Beginners’ Level II course 
with continued learning of common and 
important clause patterns for everyday 
spoken Mandarin Chinese as well as  the 
building of a core vocabulary and 
characters. Additionally there will be a 
larger number of translation exercises 
with an increased number of elements of 
written, formal and 
professional/technical Chinese of 
different types. The course comprises 
appr. 360 characters. 

 

Förkunskaper 
B-språk, steg 3, motsvarande eller genomgången fortsättningsnivå II. 
Obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntliga/skriftliga delprov (ANN1; 4,5 hp), 
språkfärdighetsprov (TEN1; 4,5 hp) 

Prerequisites Kurslitteratur 
3-4 years’ study or a pass in Chinese, 
Advanced Beginners’ Level II. 
Compulsory placement test. See our 
website for more information on the test. 

Ännu ej fastställd 
 

Anmälan 
Requirements 

 75% attendance. Oral/written 
examinations (ANN1; 4,5 credits), 
language proficiency examination 
(TEN1; 4,5 hp) 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt Required Reading 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ To be decided 

Registration 
Course: Yes 
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Exam: Yes 

Other 
*http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1500  Svenska 1, grundnivå  Swedish 1, Elementary Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Alla program / All Progra Lektioner    54 h          Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is basic and for students who 
have no previous knowledge of 
Swedish. 

För studerande utan förkunskaper i svenska. 
 

Mål Aim 
(EU språkportfölj nivåer A1/A2)* (EU language portfolio levels A1/A2)* 

After completing the course, the student 
should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  

Hörförståelse Listening comprehension
• förstå och redovisa fakta i en muntlig presentation om kända ämnen 

(nivå A2) 

 
• understand and report facts in 

an oral presentation on 
familiar subjects (level A2) Läsförståelse Reading comprehension

• förstå och redogöra för information från olika elementära texter (nivå 
A2)  

 
• understand and give an 

account of information from 
various elementary (level 
A2)  

• identifiera fakta ur enklare autentiska texter (nivå A2)  
Muntlig produktion • identify facts from simple 

authentic texts (level A2)  • använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 
grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svenskt uttal och prosodi, i enkla vardagliga situationer 
och korta presentationer samt redogöra för elementär svensk realia 
(nivå A1)  

Speaking 
• use the language with correct 

application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody, in simple everyday 
situations and short 
presentations, and also 
describe elementary aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 

grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svensk stavning, i vardagliga situationer samt redogöra 
för elementär svensk realia (nivå A1). 

 
WritingKursinnehåll  

• use the language with correct 
application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling in everyday 
situations, and also describe 
elementary aspects of 
Swedish life and institutions. 
(level A1). 

På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik. Uttal, läsning, 
uppsatsskrivning, hörförståelse samt enklare muntliga presentationer kommer 
att tränas. Realiainslag om Sverige och svensk kultur. 
 

Förkunskaper 
Inga 

Påbyggnad 
Svenska 2, fortsättningsnivå Syllabus 

Elementary Swedish grammar.  
Pronunciation practice, practice in 
understanding, writing short essays, 
speaking and reading simple texts. Short 
presentations. An introduction to 
Swedish life and institutions. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Prerequisites 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  None 
Kompendium Follow up 
 Swedish 2, Advanced Beginner’s Level 
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 Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Required Reading 
Övrigt På svenska, Studiehäfte (grammar, 

vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Intensivkurs med högt tempo under juli. Ersätter kursen 9E1500.  
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Intensive course in July. Fast pace. 
Replaces the course 9E1500. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1501  Svenska 1, grundnivå  Swedish 1, Elementary Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Alla program / All Progra Lektioner    54 h          Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is basic and for students who 
have no previous knowledge of 
Swedish. 

För studerande utan förkunskaper i svenska. 
 

Mål Aim 
(EU språkportfölj nivåer A1/A2)* (EU language portfolio levels A1/A2)* 

After completing the course, the student 
should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  

Hörförståelse Listening comprehension
• förstå och redovisa fakta i en muntlig presentation om kända ämnen 

(nivå A2) 

 
• understand and report facts in 

an oral presentation on 
familiar subjects (level A2) Läsförståelse Reading comprehension

• förstå och redogöra för information från olika elementära texter (nivå 
A2)  

 
• understand and give an 

account of information from 
various elementary (level 
A2)  

• identifiera fakta ur enklare autentiska texter (nivå A2)  
Muntlig produktion • identify facts from simple 

authentic texts (level A2)  • använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 
grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svenskt uttal och prosodi, i enkla vardagliga situationer 
och korta presentationer samt redogöra för elementär svensk realia 
(nivå A1)  

Speaking 
• use the language with correct 

application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody, in simple everyday 
situations and short 
presentations, and also 
describe elementary aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 

grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svensk stavning, i vardagliga situationer samt redogöra 
för elementär svensk realia (nivå A1). 

 
WritingKursinnehåll  

• use the language with correct 
application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling in everyday 
situations, and also describe 
elementary aspects of 
Swedish life and institutions. 
(level A1). 

På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik. Uttal, läsning, 
uppsatsskrivning, hörförståelse samt enklare muntliga presentationer kommer 
att tränas. Realiainslag om Sverige och svensk kultur. 
 

Förkunskaper 
Inga 

Påbyggnad 
Svenska 2, fortsättningsnivå. Syllabus 

Elementary Swedish grammar.  
Pronunciation practice, practice in 
understanding, writing short essays, 
speaking and reading simple texts. Short 
presentations. An introduction to 
Swedish life and institutions. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Prerequisites 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  None 
Kompendium Follow up 
 Swedish 2, Advanced Beginner’s Level 
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 Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Required Reading 
Övrigt På svenska, Studiehäfte (grammar, 

vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Intensivkurs med högt tempo under augusti. Ersätter kursen 9E1501. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Intensive course in August. Fast pace. 
Replaces the course 9E1501. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1502  Svenska 1, grundnivå  Swedish 1, Elementary Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/language Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is basic and for students who 
have no previous knowledge of 
Swedish. 

För studerande utan förkunskaper i svenska. 
 

Mål Aim 
(EU språkportfölj nivåer A1/A2)* (EU language portfolio levels A1/A2)* 

After completing the course, the student 
should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  

Hörförståelse Listening comprehension
• förstå och redovisa fakta i en muntlig presentation om kända ämnen 

(nivå A2) 

 
• understand and report facts in 

an oral presentation on 
familiar subjects (level A2) Läsförståelse Reading comprehension

• förstå och redogöra för information från olika elementära texter (nivå 
A2)  

 
• understand and give an 

account of information from 
various elementary (level 
A2)  

• identifiera fakta ur enklare autentiska texter (nivå A2)  
Muntlig produktion • identify facts from simple 

authentic texts (level A2)  • använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 
grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svenskt uttal och prosodi, i enkla vardagliga situationer 
och korta presentationer samt redogöra för elementär svensk realia 
(nivå A1)  

Speaking 
• use the language with correct 

application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody, in simple everyday 
situations and short 
presentations, and also 
describe elementary aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 

grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svensk stavning, i vardagliga situationer samt redogöra 
för elementär svensk realia (nivå A1). 

 
WritingKursinnehåll  

• use the language with correct 
application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling in everyday 
situations, and also describe 
elementary aspects of 
Swedish life and institutions 
(level A1). 

På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik. Uttal, läsning, 
uppsatsskrivning, hörförståelse samt enklare muntliga presentationer kommer 
att tränas. Realiainslag om Sverige och svensk kultur. 
 

Förkunskaper 
Inga 

Påbyggnad 
Svenska 2, fortsättningsnivå Syllabus 
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Elementary Swedish grammar.  
Pronunciation practice, practice in 
understanding, writing short essays, 
speaking and reading simple texts. Short 
presentations. An introduction to 
Swedish life and institutions. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Prerequisites 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  None 
Kompendium Follow up 
 Swedish 2, Advanced Beginner’s Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1502. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1502. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1503  Svenska 1, grundnivå  Swedish 1, Elementary Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is basic and for students who 
have no previous knowledge of 
Swedish. 

För studerande utan förkunskaper i svenska. 
 

Mål Aim 
(EU språkportfölj nivåer A1/A2)* (EU language portfolio levels A1/A2)* 

After completing the course, the student 
should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  

Hörförståelse Listening comprehension
• förstå och redovisa fakta i en muntlig presentation om kända ämnen 

(nivå A2) 

 
• understand and report facts in 

an oral presentation on 
familiar subjects (level A2) Läsförståelse Reading comprehension

• förstå och redogöra för information från olika elementära texter (nivå 
A2)  

 
• understand and give an 

account of information from 
various elementary (level 
A2)  

• identifiera fakta ur enklare autentiska texter (nivå A2)  
Muntlig produktion • identify facts from simple 

authentic texts (level A2)  • använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 
grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svenskt uttal och prosodi, i enkla vardagliga situationer 
och korta presentationer samt redogöra för elementär svensk realia 
(nivå A1)  

Speaking 
• use the language with correct 

application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody, in simple everyday 
situations and short 
presentations, and also 
describe elementary aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 

grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svensk stavning, i vardagliga situationer samt redogöra 
för elementär svensk realia (nivå A1). 

 
WritingKursinnehåll  

• use the language with correct 
application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling in everyday 
situations, and also describe 
elementary aspects of 
Swedish life and institutions. 
(level A1). 

På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik. Uttal, läsning, 
uppsatsskrivning, hörförståelse samt enklare muntliga presentationer kommer 
att tränas. Realiainslag om Sverige och svensk kultur. 
 

Förkunskaper 
Inga 

Påbyggnad 
Svenska 2, fortsättningsnivå Syllabus 
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Elementary Swedish grammar.  
Pronunciation practice, practice in 
understanding, writing short essays, 
speaking and reading simple texts. Short 
presentations. An introduction to 
Swedish life and institutions. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Prerequisites 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  None 
Kompendium Follow up 
 Swedish 2, Advanced Beginner’s Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1503. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1503. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1504  Svenska 1, grundnivå  Swedish 1, Elementary Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is basic and for students who 
have no previous knowledge of 
Swedish. 

För studerande utan förkunskaper i svenska. 
 

Mål Aim 
(EU språkportfölj nivåer A1/A2)* (EU language portfolio levels A1/A2)* 

After completing the course, the student 
should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  

Hörförståelse Listening comprehension
• förstå och redovisa fakta i en muntlig presentation om kända ämnen 

(nivå A2) 

 
• understand and report facts in 

an oral presentation on 
familiar subjects (level A2) Läsförståelse Reading comprehension

• förstå och redogöra för information från olika elementära texter (nivå 
A2)  

 
• understand and give an 

account of information from 
various elementary (level 
A2)  

• identifiera fakta ur enklare autentiska texter (nivå A2)  
Muntlig produktion • identify facts from simple 

authentic texts (level A2)  • använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 
grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svenskt uttal och prosodi, i enkla vardagliga situationer 
och korta presentationer samt redogöra för elementär svensk realia 
(nivå A1)  

Speaking 
• use the language with correct 

application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody, in simple everyday 
situations and short 
presentations, and also 
describe elementary aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 

grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svensk stavning, i vardagliga situationer samt redogöra 
för elementär svensk realia (nivå A1). 

 
WritingKursinnehåll  

• use the language with correct 
application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling in everyday 
situations, and also describe 
elementary aspects of 
Swedish life and institutions 
(level A1). 

På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik. Uttal, läsning, 
uppsatsskrivning, hörförståelse samt enklare muntliga presentationer kommer 
att tränas. Realiainslag om Sverige och svensk kultur. 
 

Förkunskaper 
Inga 

Påbyggnad 
Svenska 2, fortsättningsnivå Syllabus 
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Elementary Swedish grammar.  
Pronunciation practice, practice in 
understanding, writing short essays, 
speaking and reading simple texts. Short 
presentations. An introduction to 
Swedish life and institutions. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) 

Kurslitteratur Prerequisites 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  None 
Kompendium Follow up 
 Swedish 2, Advanced Beginner’s Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1504. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces 9E1504. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1506  Svenska 1, grundnivå  Swedish 1, Elementary Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is basic and for students who 
have no previous knowledge of 
Swedish. 

För studerande utan förkunskaper i svenska. 
 

Mål Aim 
(EU språkportfölj nivåer A1/A2)* (EU language portfolio levels A1/A2)* 

After completing the course, the student 
should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  

Hörförståelse Listening comprehension
• förstå och redovisa fakta i en muntlig presentation om kända ämnen 

(nivå A2) 

 
• understand and report facts in 

an oral presentation on 
familiar subjects (level A2) Läsförståelse Reading comprehension

• förstå och redogöra för information från olika elementära texter (nivå 
A2)  

 
• understand and give an 

account of information from 
various elementary (level 
A2)  

• identifiera fakta ur enklare autentiska texter (nivå A2)  
Muntlig produktion • identify facts from simple 

authentic texts (level A2)  • använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 
grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svenskt uttal och prosodi, i enkla vardagliga situationer 
och korta presentationer samt redogöra för elementär svensk realia 
(nivå A1)  

Speaking 
• use the language with correct 

application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody, in simple everyday 
situations and short 
presentations, and also 
describe elementary aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 

grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svensk stavning, i vardagliga situationer samt redogöra 
för elementär svensk realia (nivå A1). 

 
WritingKursinnehåll  

• use the language with correct 
application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling in everyday 
situations, and also describe 
elementary aspects of 
Swedish life and institutions 
(level A1). 

På grundval av enkla texter genomgås elementär grammatik. Uttal, läsning, 
uppsatsskrivning, hörförståelse samt enklare muntliga presentationer kommer 
att tränas. Realiainslag om Sverige och svensk kultur. 
 

Förkunskaper 
Inga 

Påbyggnad 
Svenska 2, fortsättningsnivå Syllabus 
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Elementary Swedish grammar.  
Pronunciation practice, practice in 
understanding, writing short essays, 
speaking and reading simple texts. Short 
presentations. An introduction to 
Swedish life and institutions. 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,5p, INL2; 0,5p, INL3; 0,5p, INL4; 0,5p, 
skriftligt prov (TEN1; 3p) 

Kurslitteratur Prerequisites 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  None 
Kompendium Follow up 
 Swedish 2, Advanced Beginner’s Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,5 credits, INL2; 0,5 credits, INL3; 0,5 
credits, INL4; 0,5 credits, written 
examination (TEN1; 3 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Övrigt 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS150N  Svenska 1, grundnivå  Swedish 1, Elementary Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course (SWELL – Swedish for 
Elementary Learners),  is an E-learning 
course intended for students with no 
previous knowledge of Swedish and 
whose conflicting timetables or other 
reasons prevent them from attending the 
general Swedish elementary course. 

Kursen (SWELL – Swedish for Elementary Learners) som går på distans, är 
avsedd för studenter utan förkunskaper i svenska och som av schematekniska 
eller andra skäl ej kan delta i den ordinarie nybörjarkursen. 
 

Mål 
(EU språkportfölj nivåer A1/A2)* Aim 
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  (EU language portfolio levels A1/A2)* 
Hörförståelse After completing the course, the student 

should be able to:  • förstå och redovisa fakta i en muntlig presentation om kända ämnen 
(nivå A2) 

Listening comprehension 
• understand and report facts in 

an oral presentation on 
familiar subjects (level A2) 

Läsförståelse 
• förstå och redogöra för information från olika elementära texter (nivå 

A2)  Reading comprehension 
• understand and give an 

account of information from 
various elementary (level 
A2)  

• identifiera fakta ur enklare autentiska texter (nivå A2)  
Muntlig produktion 

• använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 
grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svenskt uttal och prosodi, i enkla vardagliga situationer 
och korta presentationer samt redogöra för elementär svensk realia 
(nivå A1)  

• identify facts from simple 
authentic texts (level A2)  

Speaking 
• use the language with correct 

application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody, in simple everyday 
situations and short 
presentations, and also 
describe elementary aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket, med korrekt tillämpning av grundläggande svensk 

grammatik med en grundläggande behärskning av det typiska och 
särskiljande i svensk stavning, i vardagliga situationer samt redogöra 
för elementär svensk realia (nivå A1). 

 

Kursinnehåll 
• Genomgång av elementär grammatik  Writing 

• use the language with correct 
application of basic Swedish 
grammar and a basic 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling in everyday 
situations, and also describe 
elementary aspects of 
Swedish life and institutions 
(level A1). 

• Vokabulär  
• Träning av den muntliga färdigheten genom uttalsövningar, läsning, 

hörförståelse samt enklare muntliga eftersägningsövningar på egen 
hand samt under 1-2 sammankomster med lärare.  

• Träning av den skriftliga färdigheten genom självrättande övningar 
och uppsatsskrivning  

• Övningstexterna innehåller viss realia om Sverige 
 

Syllabus Förkunskaper • Elementary Swedish 
grammar    Inga 

• Vocabulary Påbyggnad • Pronunciation practice, 
practice in understanding, 
speaking and reading simple 
texts. Self-study oral 
repetition exercises and 1-2 

Svenska 2, fortsättningskurs 

Kursfordringar 
Deltentamina i form av inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, 
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INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) times with the teacher 
• Writing proficiency practice 

through self-correcting 
exercises and short essays 

Kurslitteratur 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

• Practice texts contain some 
information about Sweden 
and Swedish culture 

Kompendium 
 
 

Prerequisites  None 

Anmälan Follow up 
Swedish 2, Advanced Beginner’s Level 

 
Requirements Till kurs: Ja 
Assignments (mid-course exams) 
(INL1; 0,8 credits, INL2; 0,8 credits, 
INL3; 0,7 credits, INL4; 0,7 credits), 
written examination (TEN1; 4,5 credits) 

Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret. Sluttentamen skrivs 
tillsammans med studenterna på de ordinarie nybörjarkurserna. Ersätter kursen 
9E1505. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Required Reading 
På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
You can apply for and start the course 
when you like during the academic year.
The final examination is written together 
with the students on the taught 
elementary courses. Replaces the course 
9E1505 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1510  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Alla program / All Progra Lektioner    54 h          Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have studied the basics 
of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

Syllabus 
Påbyggnad Basic reading and oral skills. Swedish 

grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 

Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
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skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) institutions. 

Prerequisites Kurslitteratur A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial 
 Follow up 
 Swedish 3, Intermediate Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  Övrigt 

Intensivkurs med högt tempo under augusti. Ersätter kursen 9E1510. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Intensive course in August. Fast pace. 
Replaces the course 9E1510. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1511  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have studied the basics 
of the language, see below. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska, se nedan. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
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work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. Syllabus 

Basic reading and oral skills. Swedish 
grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 
institutions. 

Påbyggnad 
Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) Prerequisites 

A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial Follow up 

Swedish 3, Intermediate Level  
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

 

Anmälan 

 Required Reading 
Till kurs: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 

vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Till tentamen: Ja 

Övrigt Texts and articles 
Hand-outs Ersätter kursen 9E1511. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1511. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1512  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have studied the basics 
of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
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work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. Syllabus 

Basic reading and oral skills. Swedish 
grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 
institutions. 

Påbyggnad 
Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) Prerequisites 

A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial Follow up 

Swedish 3, Intermediate Level  
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

 

Anmälan 

 Required Reading 
Till kurs: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 

vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Till tentamen: Ja 

Övrigt Texts and articles 
Hand-outs Ersätter kursen 9E1512. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1512. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1513  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have previously 
studied the basics of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
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work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. Syllabus 

Basic reading and oral skills. Swedish 
grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 
institutions. 

Påbyggnad 
Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) Prerequisites 

A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial Follow up 

Swedish 3, Intermediate Level  
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

 

Anmälan 

 Required Reading 
Till kurs: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 

vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Till tentamen: Ja 

Övrigt Texts and articles 
Hand-outs Ersätter kursen 9E1513. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1513. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1514  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have previously 
studied the basics of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m. Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
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work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. Syllabus 

Basic reading and oral skills. Swedish 
grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 
institutions. 

Påbyggnad 
Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) Prerequisites 

A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial Follow up 

Swedish 3, Intermediate Level  
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

 

Anmälan 

 Required Reading 
Till kurs: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 

vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Till tentamen: Ja 

Övrigt Texts and articles 
Hand-outs Ersätter kursen 9E1514. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1514. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1515  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have previously 
studied the basics of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
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work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. Syllabus 

Basic reading and oral skills. Swedish 
grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 
institutions. 

Påbyggnad 
Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) Prerequisites 

A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

Kurslitteratur 
På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial Follow up 

Swedish 3, Intermediate Level  
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

 

Anmälan 

 Required Reading 
Till kurs: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 

vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  

Till tentamen: Ja 

Övrigt Texts and articles 
Hand-outs Ersätter kursen 9E1515 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1515 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1516  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have previously 
studied the basics of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

Syllabus 
Påbyggnad Basic reading and oral skills. Swedish 

grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 

Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
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skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) institutions. 

Prerequisites Kurslitteratur A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial 
 Follow up 
 Swedish 3, Intermediate Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  Övrigt 

Ersätter kursen 9E1516. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1516. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1517  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have previously 
studied the basics of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

Syllabus 
Påbyggnad Basic reading and oral skills. Swedish 

grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 

Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
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skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) institutions. 

Prerequisites Kurslitteratur A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial 
 Follow up 
 Swedish 3, Intermediate Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  Övrigt 

Ersätter kursen 9E1517. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1517. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1518  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have previously 
studied the basics of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

Syllabus 
Påbyggnad Basic reading and oral skills. Swedish 

grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 

Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
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skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) institutions. 

Prerequisites Kurslitteratur A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial 
 Follow up 
 Swedish 3, Intermediate Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  Övrigt 

Ersätter kursen 9E1518. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1518. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1519  Svenska 2, fortsättningsnivå  Swedish 2, Advanced Beginners 
Level 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Cecilia Weissenborn, 
cmweiss@csc.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students who have previously 
studied the basics of Swedish. För studerande med grundläggande förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio, levels A2/B1)* 
(EU språkportfölj, nivåer A2/B1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjordkurs skall studenten kunna:  Listening comprehensionHörförståelse  
• understand and distinguish  

the main content of clear 
standard speech on well-
known topics (level A2) 

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända 
ämnen (nivå A2)  

Läsförståelse Reading comprehension
• identifiera och redogöra för innehållet också i autentiska texter t.ex. 

enklare tidningstexter och enkla populärvetenskapliga texter (nivå 
B1) 

 
• identify and give an account 

of the content of authentic 
texts, such as simple 
newspaper and simple 
popular science articles 
(level B1)  

Muntlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svenskt uttal och prosodi samt med en korrekt 
tillämpning av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer 
t.ex. studier, arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia 
(nivå A2)  

Speaking 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions (level A2)  

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande om närliggande 
ämnen (nivå A2/B1)  

Skriftlig produktion 
• använda språket med en grundläggande behärskning av det typiska 

och särskiljande i svensk stavning samt med en korrekt tillämpning 
av svensk grammatik, i vardagliga och enkla situationer t.ex. studier, 
arbete och fritid samt redogöra för en viss svensk realia (nivå A2).  • give a short, individually 

prepared presentation on a 
familiar subject. (level 
A2/B1) 

 

Kursinnehåll 
Grammatikövningar görs i samband med genomgång av varierande texter på 
svenska. Uttalet tränas liksom förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Läsförståelseövningar av texter med varierande innehåll. Viss skrivträning. 
Korta uppsatser, enklare brev, m m.  Realiainslag om Sverige och svensk 
kultur. 

Writing 
• use the language with a basic 

command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish spelling and correct 
application of basic Swedish 
grammar in simple informal 
situations, such as studies, 
work and leisure time, and 
also describe certain aspects 
of Swedish life and 
institutions. (level A2) 

 

Förkunskaper 
Genomgången grundnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

Syllabus 
Påbyggnad Basic reading and oral skills. Swedish 

grammar, pronunciation practice, 
practice in understanding, speaking and 
reading different types of simple texts. 
Writing practice. Writing of short essays 
and simple letters. Swedish life and 

Svenska 3, mellannivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp, 
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skriftligt prov (TEN1; 4,5 hp) institutions. 

Prerequisites Kurslitteratur A pass in elementary Swedish 1 or 
equivalent and a compulsory placement 
test before course application. See our 
website for more information on the test. 

På svenska, Studiehäfte, U. Göransson, M. Prada, Kursverksamhetens förlag  
Texter och artiklar 
Övningsmaterial 
 Follow up 
 Swedish 3, Intermediate Level 
 Requirements 
 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits, written 
examination (TEN1; 4,5 credits) 

Anmälan 

 
Till kurs: Ja 

Required Reading Till tentamen: Ja På svenska, Studiehäfte (grammar, 
vocabulary and phrases), U. Göransson, 
M. Prada, Kursverksamhetens förlag  Övrigt 

Ersätter kursen 9E1519. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1519. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1520  Svenska 3, mellannivå  Swedish 3, Intermediate Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
Alla program / All Progra Lektioner    54 h          Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.lib.kth.se/language Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students with a good basic 
knowledge of Swedish. För studerande med goda förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general topics (level B1/B2) 

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnen (nivå 
B1/B2) 

Reading comprehensionLäsförståelse  
• understand and describe the 

content of authentic texts on 
various subjects, including 
texts  from working life and 
technology (level B1/B2)  

• förstå och redovisa autentiska texter om olika ämnen, även så som 
arbetsliv och teknik (nivå B1/B2) 

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt, med en god 

behärskning av det typiska och särskiljande i svenskt uttal och 
prosodi samt en korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax, 
om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, 
arbetet, samhälle och aktuella händelser (nivå B1)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally, with a good 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct use of  
Swedish morphology and 
sentence structure, on topics 
of personal interest or related 
to studies, work, society and 
current events (level B1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag av 
allmänintresse (nivå B2)  

Skriftlig produktion 
• skriva faktauppsatser och uppsatser av resonerande/argumenterande 

karaktär med korrekt tillämpning av svensk stavning och syntax i mer 
komplexa och specifika situationer (nivå B2). • give an individually 

prepared, easily understood 
presentation on a topic of 
general interest (level B2) 

 

Kursinnehåll 
WritingMuntlig språkfärdighet:  

• write factual and 
expository/argumentation 
essays with correct use of 
Swedish spelling and 
grammar in more complex 
and specific situations. (level 
B2) 

• Förmågan att förstå och uttrycka sig på mera nyanserad svenska 
uppövas 

• Uttalet, prosodi, flyt; föredrag 
• Läsning och läsförståelseövningar av texter av allmän och 

specialiserad karaktär; referat  
Skriftlig språkfärdighet: Syllabus 

• Uppsatsskrivning Oral proficiency: 
• Skriftliga referat av texter, kortare rapporter av mera specialiserad 

karaktär. 
• Training of the ability to 

understand and to speak 
more complex Swedish 

• Vokabulär • Pronunciation, prosody, 
fluency. oral presentations  

 • Reading skills using texts of 
general and professional 
language, abstracts Förkunskaper 

Written proficiency: Genomgången fortsättningsnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

• Essays 
• Writing summaries, short 

reports 
• Vocabulary  
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Påbyggnad Prerequisites 
A pass in Swedish 2, Advanced 
Beginner’s or equivalent and a 
compulsory placement test before course 
application. See our website for more 
information on the test. 

Svenska 4, högre nivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3 hp) Follow up 

Swedish 4, Advanced Level 
Kurslitteratur Requirements 
Nya Mål 3, övningsbok, H. Risérus, M. Lindström m.fl., Natur och Kultur 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Aktuella artiklar och texter  
Övrigt övningsmaterial 
 
 Required Reading 
 Nya Mål 3, H. Risérus, M. Lindström, 

Natur och Kultur  
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell 

 

Anmälan Articles and texts 
Hand-outs 

 Registration Till kurs: Ja Course: Yes 
Till tentamen: Ja Exam: Yes 

Övrigt Other 
Intensive course in August. Fast pace. 
Replaces the course 9E1520. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Intensivkurs med högt tempo under augusti. Ersätter kursen 9E1520. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1521  Svenska 3, mellannivå  Swedish 3, Intermediate Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students with a good basic 
knowledge of Swedish. För studerande med goda förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general topics (level B1/B2) 

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnen (nivå 
B1/B2) 

Reading comprehensionLäsförståelse  
• understand and describe the 

content of authentic texts on 
various subjects, including 
texts  from working life and 
technology (level B1/B2)  

• förstå och redovisa autentiska texter om olika ämnen, även så som 
arbetsliv och teknik (nivå B1/B2) 

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt, med en god 

behärskning av det typiska och särskiljande i svenskt uttal och 
prosodi samt en korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax, 
om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, 
arbetet, samhälle och aktuella händelser (nivå B1)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally, with a good 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct use of  
Swedish morphology and 
sentence structure, on topics 
of personal interest or related 
to studies, work, society and 
current events (level B1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag av 
allmänintresse (nivå B2)  

Skriftlig produktion 
• skriva faktauppsatser och uppsatser av resonerande/argumenterande 

karaktär med korrekt tillämpning av svensk stavning och syntax i mer 
komplexa och specifika situationer (nivå B2). • give an individually 

prepared, easily understood 
presentation on a topic of 
general interest (level B2) 

 

Kursinnehåll 
WritingMuntlig språkfärdighet:  

• write factual and 
expository/argumentation 
essays with correct use of 
Swedish spelling and 
grammar in more complex 
and specific situations. (level 
B2) 

• Förmågan att förstå och uttrycka sig på mera nyanserad svenska 
uppövas 

• Uttalet, prosodi, flyt; föredrag 
• Läsning och läsförståelseövningar av texter av allmän och 

specialiserad karaktär; referat  
Skriftlig språkfärdighet: Syllabus 

• Uppsatsskrivning Oral proficiency: 
• Skriftliga referat av texter, kortare rapporter av mera specialiserad • Training of the ability to 
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karaktär. understand and to speak 
more complex Swedish • Vokabulär • Pronunciation, prosody, 
fluency. oral presentations  

 • Reading skills using texts of 
general and professional 
language, abstracts 

 
 

Written proficiency: 
• Essays Förkunskaper 
• Writing summaries, short 

reports Genomgången fortsättningsnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

• Vocabulary  

Prerequisites 
Påbyggnad A pass in Swedish 2, Advanced 

Beginner’s or equivalent and a 
compulsory placement test before course 
application. See our website for more 
information on the test. 

Svenska 4, högre nivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3 hp) 

Follow up 
Swedish 4, Advanced Level 

Requirements Kurslitteratur 75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

Nya Mål 3, övningsbok, H. Risérus, M. Lindström m.fl., Natur och Kultur 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Aktuella artiklar och texter  
Övrigt övningsmaterial 
 

Required Reading  Nya Mål 3, H. Risérus, M. Lindström, 
Natur och Kultur Anmälan 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell  
Articles and texts Till kurs: Ja Hand-outs 

Till tentamen: Ja 
Registration 

Övrigt Course: Yes 
Exam: Yes Ersätter kursen 9E1521. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Other 
Replaces the course 9E1521. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1522  Svenska 3, mellannivå  Swedish 3, Intermediate Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students with a good basic 
knowledge of Swedish. För studerande med goda förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general topics (level B1/B2) 

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnen (nivå 
B1/B2) 

Reading comprehensionLäsförståelse  
• understand and describe the 

content of authentic texts on 
various subjects, including 
texts  from working life and 
technology (level B1/B2)  

• förstå och redovisa autentiska texter om olika ämnen, även så som 
arbetsliv och teknik (nivå B1/B2) 

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt, med en god 

behärskning av det typiska och särskiljande i svenskt uttal och 
prosodi samt en korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax, 
om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, 
arbetet, samhälle och aktuella händelser (nivå B1)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally, with a good 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct use of  
Swedish morphology and 
sentence structure, on topics 
of personal interest or related 
to studies, work, society and 
current events (level B1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag av 
allmänintresse (nivå B2)  

Skriftlig produktion 
• skriva faktauppsatser och uppsatser av resonerande/argumenterande 

karaktär med korrekt tillämpning av svensk stavning och syntax i mer 
komplexa och specifika situationer (nivå B2). • give an individually 

prepared, easily understood 
presentation on a topic of 
general interest (level B2) 

 

Kursinnehåll 
WritingMuntlig språkfärdighet:  

• write factual and 
expository/argumentation 
essays with correct use of 
Swedish spelling and 
grammar in more complex 
and specific situations. (level 
B2) 

• Förmågan att förstå och uttrycka sig på mera nyanserad svenska 
uppövas 

• Uttalet, prosodi, flyt; föredrag 
• Läsning och läsförståelseövningar av texter av allmän och 

specialiserad karaktär; referat  
Skriftlig språkfärdighet: Syllabus 

• Uppsatsskrivning Oral proficiency: 
• Skriftliga referat av texter, kortare rapporter av mera specialiserad • Training of the ability to 
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karaktär understand and to speak 
more complex Swedish • Vokabulär • Pronunciation, prosody, 
fluency. oral presentations  

 • Reading skills using texts of 
general and professional 
language, abstracts 

 
 

Written proficiency:  • Essays 
• Writing summaries, short 

reports Förkunskaper 
Genomgången fortsättningsnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

• Vocabulary 

Prerequisites 
A pass in Swedish 2, Advanced 
Beginners or equivalent and a 
compulsory placement test before course 
application. See our website for more 
information on the test. 

Påbyggnad 
Svenska 4, högre nivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3 hp) 

Follow up 
Swedish 4, Advanced Level 

Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

Kurslitteratur 
Nya Mål 3, övningsbok, H. Risérus, M. Lindström m.fl., Natur och Kultur 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Aktuella artiklar och texter  
Övrigt övningsmaterial 

Required Reading  Nya Mål 3, H. Risérus, M. Lindström, 
Natur och Kultur  
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell Anmälan 
Articles and texts  Hand-outs 

Till kurs: Ja 
Registration Till tentamen: Ja 
Course: Yes 
Exam: Yes Övrigt 

Ersätter kursen 9E1522. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Other 
Replaces the course 9E1522. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1523  Svenska 3, mellannivå  Swedish 3, Intermediate Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students with a good basic 
knowledge of Swedish.. För studerande med goda förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general topics (level B1/B2) 

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnen (nivå 
B1/B2) 

Reading comprehensionLäsförståelse  
• understand and describe the 

content of authentic texts on 
various subjects, including 
texts  from working life and 
technology (level B1/B2)  

• förstå och redovisa autentiska texter om olika ämnen, även så som 
arbetsliv och teknik (nivå B1/B2) 

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt, med en god 

behärskning av det typiska och särskiljande i svenskt uttal och 
prosodi samt en korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax, 
om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, 
arbetet, samhälle och aktuella händelser (nivå B1)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally, with a good 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct use of  
Swedish morphology and 
sentence structure, on topics 
of personal interest or related 
to studies, work, society and 
current events (level B1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag av 
allmänintresse (nivå B2)  

Skriftlig produktion 
• skriva faktauppsatser och uppsatser av resonerande/argumenterande 

karaktär med korrekt tillämpning av svensk stavning och syntax i mer 
komplexa och specifika situationer (nivå B2). • give an individually 

prepared, easily understood 
presentation on a topic of 
general interest (level B2) 

 

Kursinnehåll 
WritingMuntlig språkfärdighet:  

• write factual and 
expository/argumentation 
essays with correct use of 
Swedish spelling and 
grammar in more complex 
and specific situations. (level 
B2) 

• Förmågan att förstå och uttrycka sig på mera nyanserad svenska 
uppövas 

• Uttalet, prosodi, flyt; föredrag 
• Läsning och läsförståelseövningar av texter av allmän och 

specialiserad karaktär; referat  
Skriftlig språkfärdighet: Syllabus 

• Uppsatsskrivning Oral proficiency: 
• Skriftliga referat av texter, kortare rapporter av mera specialiserad • Training of the ability to 
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karaktär. understand and to speak 
more complex Swedish • Vokabulär • Pronunciation, prosody, 
fluency. oral presentations  

 • Reading skills using texts of 
general and professional 
language, abstracts 

 
 

Written proficiency: 
• Essays Förkunskaper 
• Writing summaries, short 

reports Genomgången fortsättningskurs i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

• Vocabulary 

Prerequisites 
Påbyggnad A pass in Swedish 2, Advanced 

Beginner’s or equivalent and a 
compulsory placement test before course 
application. See our website for more 
information on the test. 

Svenska 4, högre nivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3 hp) 

Follow up 
Swedish 4, Advanced Level 

Requirements Kurslitteratur 75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

Nya Mål 3, övningsbok, H. Risérus, M. Lindström m.fl., Natur och Kultur 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Aktuella artiklar och texter  
Övrigt övningsmaterial 
 

Required Reading  Nya Mål 3, H. Risérus, M. Lindström, 
Natur och Kultur Anmälan 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell  
Articles and texts Till kurs: Ja Hand-outs 

Till tentamen: Ja 
Registration 

Övrigt Course: Yes 
Exam: Yes Ersätter kursen 9E1523. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Other 
Replaces the course 9E1523. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1524  Svenska 3, mellannivå  Swedish 3, Intermediate Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students with a good basic 
knowledge of Swedish. För studerande med goda förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general topics (level B1/B2) 

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnen (nivå 
B1/B2) 

Reading comprehensionLäsförståelse  
• understand and describe the 

content of authentic texts on 
various subjects, including 
texts  from working life and 
technology (level B1/B2)  

• förstå och redovisa autentiska texter om olika ämnen, även så som 
arbetsliv och teknik (nivå B1/B2) 

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt, med en god 

behärskning av det typiska och särskiljande i svenskt uttal och 
prosodi samt en korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax, 
om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, 
arbetet, samhälle och aktuella händelser (nivå B1)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally, with a good 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct use of  
Swedish morphology and 
sentence structure, on topics 
of personal interest or related 
to studies, work, society and 
current events (level B1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag av 
allmänintresse (nivå B2)  

Skriftlig produktion 
• skriva faktauppsatser och uppsatser av resonerande/argumenterande 

karaktär med korrekt tillämpning av svensk stavning och syntax i mer 
komplexa och specifika situationer (nivå B2). • give an individually 

prepared, easily understood 
presentation on a topic of 
general interest (level B2) 

 

Kursinnehåll 
WritingMuntlig språkfärdighet:  

• write factual and 
expository/argumentation 
essays with correct use of 
Swedish spelling and 
grammar in more complex 
and specific situations. (level 
B2) 

• Förmågan att förstå och uttrycka sig på mera nyanserad svenska 
uppövas 

• Uttalet, prosodi, flyt; föredrag 
• Läsning och läsförståelseövningar av texter av allmän och 

specialiserad karaktär; referat  
Skriftlig språkfärdighet: Syllabus 

• Uppsatsskrivning Oral proficiency: 
• Skriftliga referat av texter, kortare rapporter av mera specialiserad • Training of the ability to 
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karaktär understand and to speak 
more complex Swedish • Vokabulär • Pronunciation, prosody, 
fluency. oral presentations  

 • Reading skills using texts of 
general and professional 
language, abstracts 

 
 

Written proficiency: 
• Essays Förkunskaper 
• Writing summaries, short 

reports Genomgången fortsättningsnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

• Vocabulary 

Prerequisites 
Påbyggnad A pass in Swedish 2, Advanced 

Beginner’s or equivalent and a 
compulsory placement test before course 
application. See our website for more 
information on the test. 

Svenska 4, högre nivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3 hp) 

Follow up 
Swedish 4, Advanced Level 

Requirements Kurslitteratur 75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

Nya Mål 3, övningsbok, H. Risérus, M. Lindström m.fl., Natur och Kultur 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Aktuella artiklar och texter  
Övrigt övningsmaterial 
 

Required Reading  Nya Mål 3, H. Risérus, M. Lindström, 
Natur och Kultur Anmälan 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell  
Articles and texts Till kurs: Ja Hand-outs 

Till tentamen: Ja 
Registration 

Övrigt Course: Yes 
Exam: Yes Ersätter kursen 9E1524. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Other 
Replaces the course 9E1524. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1525  Svenska 3, mellannivå  Swedish 3, Intermediate Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Cecilia Weissenborn, 

cmweiss@csc.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

B Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6126 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    52 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students with a good basic 
knowledge of Swedish. För studerande med goda förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B1/B2)* 
(EU språkportfölj nivåer B1/B2)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Listening comprehensionHörförståelse  
• understand the content of 

clear standard speech on 
general topics (level B1/B2) 

• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnen (nivå 
B1/B2) 

Reading comprehensionLäsförståelse  
• understand and describe the 

content of authentic texts on 
various subjects, including 
texts  from working life and 
technology (level B1/B2)  

• förstå och redovisa autentiska texter om olika ämnen, även så som 
arbetsliv och teknik (nivå B1/B2) 

Muntlig produktion 
• samtala och argumentera på ett informellt sätt, med en god 

behärskning av det typiska och särskiljande i svenskt uttal och 
prosodi samt en korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax, 
om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, 
arbetet, samhälle och aktuella händelser (nivå B1)  

Speaking 
• converse and discuss 

informally, with a good 
command of the typical and 
distinctive features of 
Swedish pronunciation and 
prosody and correct use of  
Swedish morphology and 
sentence structure, on topics 
of personal interest or related 
to studies, work, society and 
current events (level B1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag av 
allmänintresse (nivå B2)  

Skriftlig produktion 
• skriva faktauppsatser och uppsatser av resonerande/argumenterande 

karaktär med korrekt tillämpning av svensk stavning och syntax i mer 
komplexa och specifika situationer (nivå B2). • give an individually 

prepared, easily understood 
presentation on a topic of 
general interest (level B2) 

 

Kursinnehåll 
WritingMuntlig språkfärdighet:  

• write factual and 
expository/argumentation 
essays with correct use of 
Swedish spelling and 
grammar in more complex 
and specific situations. (level 
B2) 

• Förmågan att förstå och uttrycka sig på mera nyanserad svenska 
uppövas 

• Uttalet, prosodi, flyt; föredrag 
• Läsning och läsförståelseövningar av texter av allmän och 

specialiserad karaktär; referat  
Skriftlig språkfärdighet: Syllabus 

• Uppsatsskrivning Oral proficiency: 
• Skriftliga referat av texter, kortare rapporter av mera specialiserad 

karaktär 
• Training of the ability to 

understand and to speak 
more complex Swedish 

• Vokabulär • Pronunciation, prosody, 
fluency. oral presentations  

 • Reading skills using texts of 
general and professional 
language, abstracts 

 
 Written proficiency: 

• Essays Förkunskaper 
• Writing summaries, short 

reports Genomgången fortsättningsnivå i svenska eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information • Vocabulary 
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om testet. Prerequisites 
A pass in Swedish 2, Advanced 
Beginner’s or equivalent and a 
compulsory placement test before course 
application. See our website for more 
information on the test. 

Påbyggnad 
Svenska 4, högre nivå 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3 hp) 

Follow up 
Swedish 4, Advanced Level 

Requirements 
Kurslitteratur 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

Nya Mål 3, övningsbok, H. Risérus, M. Lindström m.fl., Natur och Kultur 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Aktuella artiklar och texter  
Övrigt övningsmaterial 
 Required Reading 
 Nya Mål 3, H. Risérus, M. Lindström, 

Natur och Kultur 
Anmälan Avancera Ord, Marianne Mathlein, 

Almqvist & Wiksell  Articles and texts 
Till kurs: Ja Hand-outs 
Till tentamen: Ja Registration 

Course: Yes Övrigt 
Exam: Yes Ersätter kursen 9E1525. 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Other 
Replaces the course 9E1525. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1530  Svenska 4, högre nivå  Swedish 4, Advanced Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Cederwall, larsced@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 8884 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Lektioner    54 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
very good command of Swedish. Kursen är avsedd för studerande med mycket goda förkunskaper i svenska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B2/C1)* 
(EU språkportfölj nivåer B2/C1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 
• identify certain differences in 

style between everyday and 
formal Swedish and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly. (level 
C1) 

• identifiera vissa stilskillnader mellan vardagligt och formellt språk 
och anpassa sin muntliga och skriftliga produktion därefter (nivå C1) 

Hörförståelse 
• förstå samtal och muntliga framställningar, även på ett mer formellt 

och avancerat språk (nivå B2/C1) Listening comprehension
• följa en argumentation på ett specialiserat språk under förutsättning 

att ämnet är någorlunda bekant (nivå B2/C1) 

 
• understand conversations and 

oral presentations, including 
those in more formal and 
advanced language (level 
B2/C1) 

Läsförståelse 
• förstå och kunna redovisa innehållet i autentiska texter inom olika 

områden, såsom samhälle och vetenskap, samt mer specialiserade 
texter inom bekant fack (nivå C1) 

• follow an argumentation in 
specialised language 
provided that the topic is 
more or less familiar (level 
B2/C1) 

Muntlig produktion 
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 

åsikter inom välkända ämnen (B2) Reading comprehension 
• understand and describe the 

content of authentic texts 
from various areas, such as 
society and science, and also 
more specialised texts from 
familiar fields (level C1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag inom ämnen 
med anknytning till studier, samhälle och vetenskap, på ett nyanserat 
språk och med en god behärskning av det typiska och särskiljande i 
svenskt uttal och svensk prosodi samt med en korrekt tillämpning av 
svensk formlära och syntax (nivå B2/C1) 

SpeakingSkriftlig produktion  
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

• författa analyserande, resonerande och argumenterande uppsatser i 
ämnen med anknytning till studier, samhälle och vetenskap med en 
korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax i mer komplexa 
och specifika situationer (nivå B2/C1). • using varied and appropriate 

language, give an 
individually prepared, easily 
understood oral presentation 
on a topic connected to 
studies, society or science, 
displaying a good command 
of the typical and distinctive 
features of Swedish 
pronunciation and prosody 
and correct use of  Swedish 
morphology and sentence 
structure (level B2/C1) 

 

Kursinnehåll 
Muntlig språkfärdighet: 

• Muntliga presentationer 
• Diskussioner, hörförståelse 
• Övningar i nyanserat språkbruk 

Skriftlig språkfärdighet: 
• Uppsatser 
• Förhållandet mellan olika stilnivåer, fackspråk och standardspråk  

Writing• Vokabulär  
• Write analytical, expository 

essays and argumentations 
on topics related to studies, 
society and science with 
correct use of Swedish 
morphology and sentence 

 
 

Förkunskaper 
Genomgången kurs i Svenska 3, mellannivå eller motsvarande kunskaper och 
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obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

structure in more complex 
and specific situations (level 
B2/C1). 

Påbyggnad Syllabus 
DS1362 Svenska i tal och skrift Oral proficiency: 

• Oral presentations 
Kursfordringar • Discussions, listening 

comprehension  75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3p) 

• Fluency practice 
Written proficiency: 

• Essays 
Kurslitteratur • Formal and informal 

language Avancera Grammatik, Marianne Mathlein m.fl., Almqvist & Wiksell  
• Swedish for special purposes  Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell • Vocabulary 

Aktuella texter och artiklar 
Prerequisites Övrigt övningsmaterial  
A pass in Swedish 3, Intermediate Level 
or equivalent and a compulsory 
placement test before course application. 
See our website for more information on 
the test. 

 
 
 

Anmälan 
Follow up 
DS1362 Spoken and written Swedish  

Till kurs: Ja Requirements 
Till tentamen: Ja 75% attendance. Continuous assessment 

of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

Övrigt 
Intensivkurs med högt tempo under augusti. Ersätter kursen 9E1530. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Required Reading 
Avancera Grammatik, Marianne 
Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell 
Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Intensive course in August. Fast pace. 
Replaces the course 9E1530. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1531  Svenska 4, högre nivå  Swedish 4, Advanced Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Cederwall, larsced@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 8884 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    52 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Cederwall, larsced@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 8884 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    52 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
very good command of Swedish. Kursen är avsedd för studerande med mycket goda förkunskaper i språket. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B2/C1)* 
(EU språkportfölj nivåer B2/C1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 
• identify certain differences in 

style between everyday and 
formal Swedish and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly. (level 
C1) 

• identifiera vissa stilskillnader mellan vardagligt och formellt språk 
och anpassa sin muntliga och skriftliga produktion därefter (nivå C1) 

Hörförståelse 
• förstå samtal och muntliga framställningar, även på ett mer formellt 

och avancerat språk (nivå B2/C1) Listening comprehension
• följa en argumentation på ett specialiserat språk under förutsättning 

att ämnet är någorlunda bekant (nivå B2/C1) 

 
• understand conversations and 

oral presentations, including 
those in more formal and 
advanced language (level 
B2/C1) 

Läsförståelse 
• förstå och kunna redovisa innehållet i autentiska texter inom olika 

områden, såsom samhälle och vetenskap, samt mer specialiserade 
texter inom bekant fack (nivå C1) 

• follow an argumentation in 
specialised language 
provided that the topic is 
more or less familiar (level 
B2/C1) 

Muntlig produktion 
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 

åsikter inom välkända ämnen (B2) Reading comprehension 
• understand and describe the 

content of authentic texts 
from various areas, such as 
society and science, and also 
more specialised texts from 
familiar fields (level C1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag inom ämnen 
med anknytning till studier, samhälle och vetenskap, på ett nyanserat 
språk och med en god behärskning av det typiska och särskiljande i 
svenskt uttal och svensk prosodi samt med en korrekt tillämpning av 
svensk formlära och syntax (nivå B2/C1) 

SpeakingSkriftlig produktion  
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

• författa analyserande, resonerande och argumenterande uppsatser i 
ämnen med anknytning till studier, samhälle och vetenskap med en 
korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax i mer komplexa 
och specifika situationer (nivå B2/C1). • using varied and appropriate 

language, give an 
individually prepared, easily 
understood oral presentation 
on a topic connected to 
studies, society or science, 
displaying a good command 

 

Kursinnehåll 
Muntlig språkfärdighet: 

• Muntliga presentationer 
• Diskussioner, hörförståelse 
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of the typical and distinctive 
features of Swedish 
pronunciation and prosody 
and correct use of  Swedish 
morphology and sentence 
structure (level B2/C1) 

• Övningar i nyanserat språkbruk 
Skriftlig språkfärdighet: 

• Uppsatser 
• Förhållandet mellan olika stilnivåer, fackspråk och standardspråk 
• Vokabulär Writing

 
 

• Write analytical, expository 
essays and argumentations 
on topics related to studies, 
society and science with 
correct use of Swedish 
morphology and sentence 
structure in more complex 
and specific situations (level 
B2/C1). 

 
 
 
 

Förkunskaper 
Genomgången kurs i Svenska 3, mellannivå, eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. Syllabus 

Oral proficiency: 
• Oral presentations Påbyggnad • Discussions, listening 

comprehension  DS1362 Svenska i tal och skrift 
• Fluency practice Kursfordringar Written proficiency: 

75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3p) 

• Essays 
• Formal and informal 

language 
• Swedish for special purposes  

Kurslitteratur • Vocabulary 
Avancera Grammatik, Marianne Mathlein m.fl., Almqvist & Wiksell  Prerequisites 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell A pass in Swedish 3, Intermediate Level 

or equivalent and a compulsory 
placement test before course application. 
See our website for more information on 
the test. 

Aktuella texter och artiklar 
Övrigt övningsmaterial  
 
 

Follow up  
DS1362 Spoken and written Swedish 

Anmälan Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1531. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Required Reading 
Avancera Grammatik, Marianne 
Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell 
Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1531. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1532  Svenska 4, högre nivå  Swedish 4, Advanced Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Cederwall, larsced@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 8884 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    52 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Cederwall, larsced@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 8884 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    52 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
Te course is intended for students with 
very good command of Swedish, see 
below. 

Kursen är avsedd för studerande med mycket goda förkunskaper i språket, se 
nedan. 
 

Aim 
Mål (EU language portfolio levels B2/C1)* 

After completing the course, the student 
should be able to:  (EU språkportfölj nivåer B2/C1)* 

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: • identify certain differences in 
style between everyday and 
formal Swedish and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly. (level 
C1) 

• identifiera vissa stilskillnader mellan vardagligt och formellt språk 
och anpassa sin muntliga och skriftliga produktion därefter (nivå C1) 

Hörförståelse 
• förstå samtal och muntliga framställningar, även på ett mer formellt 

och avancerat språk (nivå B2/C1) Listening comprehension 
• understand conversations and 

oral presentations, including 
those in more formal and 
advanced language (level 
B2/C1) 

• följa en argumentation på ett specialiserat språk under förutsättning 
att ämnet är någorlunda bekant (nivå B2/C1) 

Läsförståelse 
• förstå och kunna redovisa innehållet i autentiska texter inom olika 

områden, såsom samhälle och vetenskap, samt mer specialiserade 
texter inom bekant fack (nivå C1) 

• follow an argumentation in 
specialised language 
provided that the topic is 
more or less familiar (level 
B2/C1) 

Muntlig produktion 
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 

åsikter inom välkända ämnen (B2) Reading comprehension 
• understand and describe the 

content of authentic texts 
from various areas, such as 
society and science, and also 
more specialised texts from 
familiar fields (level C1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag inom ämnen 
med anknytning till studier, samhälle och vetenskap, på ett nyanserat 
språk och med en god behärskning av det typiska och särskiljande i 
svenskt uttal och svensk prosodi samt med en korrekt tillämpning av 
svensk formlära och syntax (nivå B2/C1) Speaking

Skriftlig produktion 
 

• take active part in 
discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

• författa analyserande, resonerande och argumenterande uppsatser i 
ämnen med anknytning till studier, samhälle och vetenskap med en 
korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax i mer komplexa 
och specifika situationer (nivå B2/C1). • using varied and appropriate 

language, give an 
individually prepared, easily 
understood oral presentation 
on a topic connected to 
studies, society or science, 

 

Kursinnehåll 
Muntlig språkfärdighet: 

• Muntliga presentationer 
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displaying a good command 
of the typical and distinctive 
features of Swedish 
pronunciation and prosody 
and correct use of  Swedish 
morphology and sentence 
structure (level B2/C1) 

• Diskussioner, hörförståelse 
• Övningar i nyanserat språkbruk 

Skriftlig språkfärdighet: 
• Uppsatser 
• Förhållandet mellan olika stilnivåer, fackspråk och standardspråk  
• Vokabulär Writing

 
 

• Write analytical, expository 
essays and argumentations 
on topics related to studies, 
society and science with 
correct use of Swedish 
morphology and sentence 
structure in more complex 
and specific situations (level 
B2/C1). 

 
 
 
 

Förkunskaper 
Genomgången kurs i Svenska 3, mellannivå, eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

Syllabus 
Oral proficiency: 

• Oral presentations 
Påbyggnad • Discussions, listening 

comprehension  DS1362 Svenska i tal och skrift 
• Fluency practice 

Kursfordringar Written proficiency: 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3p) 

• Essays 
• Formal and informal 

language 
• Swedish for special purposes  
• Vocabulary Kurslitteratur 

Avancera Grammatik, Marianne Mathlein m.fl., Almqvist & Wiksell  Prerequisites 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell A pass in Swedish 3, Intermediate Level 

or equivalent and a compulsory 
placement test before course application. 
See our website for more information on 
the test. 

Aktuella texter och artiklar 
Övrigt övningsmaterial  
 
 Follow up 
 DS1362 Spoken and written Swedish 

Anmälan Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1532 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Required Reading 
Avancera Grammatik, Marianne 
Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell 
Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1532 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS1533  Svenska 4, högre nivå  Swedish 4, Advanced Level 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Cederwall, larsced@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 8884 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    52 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Obligatorisk för/Compulsory for 
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Cederwall, larsced@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 8884 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    52 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is intended for students with 
very good command of Swedish. Kursen är avsedd för studerande med mycket goda förkunskaper i språket. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B2/C1)* 
(EU språkportfölj nivåer B2/C1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 
• identify certain differences in 

style between everyday and 
formal Swedish and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly. (level 
C1) 

• identifiera vissa stilskillnader mellan vardagligt och formellt språk 
och anpassa sin muntliga och skriftliga produktion därefter (nivå C1) 

Hörförståelse 
• förstå samtal och muntliga framställningar, även på ett mer formellt 

och avancerat språk (nivå B2/C1) Listening comprehension
• följa en argumentation på ett specialiserat språk under förutsättning 

att ämnet är någorlunda bekant (nivå B2/C1) 

 
• understand conversations and 

oral presentations, including 
those in more formal and 
advanced language (level 
B2/C1) 

Läsförståelse 
• förstå och kunna redovisa innehållet i autentiska texter inom olika 

områden, såsom samhälle och vetenskap, samt mer specialiserade 
texter inom bekant fack (nivå C1) 

• follow an argumentation in 
specialised language 
provided that the topic is 
more or less familiar (level 
B2/C1) 

Muntlig produktion 
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 

åsikter inom välkända ämnen (B2) Reading comprehension 
• understand and describe the 

content of authentic texts 
from various areas, such as 
society and science, and also 
more specialised texts from 
familiar fields (level C1)  

• hålla ett individuellt utarbetat, välbegripligt föredrag inom ämnen 
med anknytning till studier, samhälle och vetenskap, på ett nyanserat 
språk och med en god behärskning av det typiska och särskiljande i 
svenskt uttal och svensk prosodi samt med en korrekt tillämpning av 
svensk formlära och syntax (nivå B2/C1) 

SpeakingSkriftlig produktion  
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

• författa analyserande, resonerande och argumenterande uppsatser i 
ämnen med anknytning till studier, samhälle och vetenskap med en 
korrekt tillämpning av svensk formlära och syntax i mer komplexa 
och specifika situationer (nivå B2/C1). • using varied and appropriate 

language, give an 
individually prepared, easily 
understood oral presentation 

 

Kursinnehåll 
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Muntlig språkfärdighet: on a topic connected to 
studies, society or science, 
displaying a good command 
of the typical and distinctive 
features of Swedish 
pronunciation and prosody 
and correct use of  Swedish 
morphology and sentence 
structure (level B2/C1) 

• Muntliga presentationer 
• Diskussioner, hörförståelse 
• Övningar i nyanserat språkbruk 

Skriftlig språkfärdighet: 
• Uppsatser 
• Förhållandet mellan olika stilnivåer, fackspråk och standardspråk  

Writing• Vokabulär  
• Write analytical, expository 

essays and argumentations 
on topics related to studies, 
society and science with 
correct use of Swedish 
morphology and sentence 
structure in more complex 
and specific situations (level 
B2/C1). 

 
 
 
 
 

Förkunskaper 
Genomgången kurs i Svenska 3, mellannivå, eller motsvarande kunskaper och 
obligatoriskt placeringstest före kursval. Se vår hemsida för mer information 
om testet. 

Syllabus 
Oral proficiency: 

• Oral presentations 
• Discussions, listening 

comprehension  
Kursfordringar 
75 % närvaro. Den muntliga språkfärdigheten bedöms under kursens gång. 
Inlämningsuppgifter (INL1; 0,8 hp, INL2; 0,8 hp, INL3; 0,7 hp, INL4; 0,7 hp. 
Muntlig språkfärdighet (TEN1; 1,5 hp), skriftligt prov (TEN2; 3p) 

• Fluency practice 
Written proficiency: 

• Essays 
• Formal and informal 

language Kurslitteratur 
Avancera Grammatik, Marianne Mathlein m.fl., Almqvist & Wiksell  • Swedish for special purposes  

• Vocabulary Avancera Ord, Marianne Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Aktuella texter och artiklar Prerequisites 
Övrigt övningsmaterial  A pass in Swedish 3, Intermediate Level 

or equivalent and a compulsory 
placement test before course application. 
See our website for more information on 
the test. 

 
 
 

Anmälan Requirements 
75% attendance. Continuous assessment 
of classroom work. Assignments (INL1; 
0,8 credits, INL2; 0,8 credits, INL3; 0,7 
credits, INL4; 0,7 credits. Oral 
proficiency (TEN1; 1,5 credits), written 
examination (TEN2; 3 credits) 

 
Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Required Reading 

Avancera Grammatik, Marianne 
Mathlein, Almqvist & Wiksell 
Avancera Ord, Marianne Mathlein, 
Almqvist & Wiksell 
Texts and articles 
Hand-outs 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS2304  Teknisk engelska, högre nivå  Technical English, Advanced 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Rebecca Hincks, hincks@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6918 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/advanced.ht
ml 

Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Rebecca Hincks, hincks@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 6918 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.speech.kth.se/~hincks/advanced.ht
ml 

Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
This course is for students with a very 
high level of proficiency in English who 
wish to expand their active vocabulary, 
but also to adapt their language to suit 
the broad range of spoken and written 
genres expected of present-day 
practising engineers.  

Kursen är avsedd för studerande med mycket goda kunskaper i engelska och 
som vill kunna behärska språket fullt ut i de skiftande sammanhang som 
dagens ingenjörer möter i sitt arbete. Särskild vikt läggs vid att utöka det 
aktiva ordförrådet. 
 

Mål Aim 
(EU språkportfölj nivå C1/C2)* (EU language portfolio level C1/C2)* 
Det övergripande målet med kursen är att kunna använda engelska som 
huvudspråk i arbetslivet på ett mycket professionellt och nyanserat sätt. Vid 
fullgjord kurs skall studenten kunna: 

The overall aim of the course is for the 
student to be able to use English as the 
main language in working life with a 
high degree of professionalism, variety 
and subtlety.  • aktivt använda och förstå ord som förekommer med en låg frekvens i 

engelska  On completing the course, the student 
should be able to: • anpassa sin språkproduktion till den kommunikativa situationen  • actively understand and use 

low-frequency words in 
English  

• vara medveten om implicita budskap i språket som kan vara 
kontextberoende 

• adapt his/her language use to 
the communicative situation  

• förmedla idéer och åsikter i situationer (t.ex. möten och 
förhandlingar) som man kan möta i arbetslivet • distinguish implicit meanings 

in the language which may 
be context-dependent  

• på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av 
specialiserad karaktär  

• convey ideas and opinions in 
situations (such as meetings 
and negotiations) 
encountered in working life  

• argumentera inför publik om aktuella ämnen  
• författa formella rapporter, brev och uppsatser av specialiserad 

karaktär. 
 • using correct, varied and 

appropriate language, give an 
individually prepared oral 
presentation on a specialised 
subject  

Kursinnehåll 
Muntlig språkfärdighet: 

• Uttal, intonation, fluency • present arguments in a large 
group on topical issues  • Muntliga anföranden, debatter och sammanfattningar 

• Övningar i formella möten och förhandlingssituationer • write formal reports, e-mails 
and letters, and essays on 
topics of a specialised nature. Skriftlig språkfärdighet: 

• Skriftlig produktion på engelska såsom sammanfattningar, rapporter, 
förslag, debattinlägg, mötesprotokoll, formella brev och platsansökan Syllabus 

Oral proficiency: 
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 • Pronunciation, intonation, 
fluency  

• The language and techniques 
of meetings, debates and 
presentations  

Förkunskaper 
Gymnasiekunskaper, motsvarande och hög nivå på det obligatoriska 
placeringstestet före kursstart eller genomgången Teknisk engelska, 
mellannivå med lägst betyg 4. Se vår hemsida för mer information om testet. 

• Negotiating and problem-
solving 

      through role play 
Written proficiency: 

Kursfordringar • Writing reports, proposals, 
summaries, minutes, formal 
letters and CVs 

75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp) 
samt ett språkfärdighetsprov (TEN1;3 hp). 

Prerequisites Kurslitteratur A pass in English, upper secondary 
school level and top marks on the 
compulsory placement test, or a grade 4 
or 5 in Technical English, intermediate 
level. See our website for more 
information on the test. 

Kompendium 
 

Anmälan 

 
Requirements Till kurs: Ja 
75% attendance. Oral performance  
(ANN1; 3 credits), written assignments 
(ANN2; 3 credits), written examination 
TEN1; 3 credits). 

Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1304. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ Required Reading 

Compendium. 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1304. 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS2326  Teknisk tyska, högre nivå  Technical German, Advanced 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Johann Geretschläger, 
johannge@csc.kth.se 

 9 ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Kursnivå/Level 
A-F Tel. Kursexp. 790 9634/9633, 790 9651 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
Alla program / All Progra Lektioner    56 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed for students with 
very good command of the language. Kursen vänder sig till studerande med mycket goda förkunskaper i språket. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B2/C1)* 
(EU språkportfölj nivåer B2/C1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 
• identify the differences in 

style between everyday and 
formal German and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly.  

• identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och 
anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion därefter. 

Hörförståelse 
• förstå längre muntliga framställningar på ett formellt och avancerat 

språk (nivå C1) 
Listening comprehension 

• understand advanced-level 
formal oral presentations of 
some length (nivå C1) 

Läsförståelse 
• förstå längre texttyper inom specialiserade områden (nivå C1)  

Reading comprehensionMuntlig produktion  
• understand relatively long 

texts from specialised areas 
(level C1) 

• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 
åsikter om välkända ämnen (nivå B2) 

Speaking• på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av 
specialiserad karaktär  

 
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

(nivå B2/C1)  
Skriftlig produktion 

• författa skrivelser och en uppsats av specialiserad karaktär (nivå 
B2/C1). • using correct, varied and 

appropriate language, give an 
individually prepared oral 
presentation on a specialised 
subject (level B2/C1) 

. 
 

Kursinnehåll Writing 
Muntlig språkfärdighet: • produce written assignments 

and an essay of a specialised 
nature (level B2/C1). • Föredrag om vetenskapliga rön inom det egna specialområdet 

• Övningar i olika språksituationer: formella möten och förhandlingar, 
vetenskapliga konferenser, symposier Syllabus 

Oral proficiency: 
• Diskussion om betydelsenyanser inom fackterminologi • The ability to make oral 

presentations of scientific 
findings within ones field of 
study 

Läsförståelse och skriftlig språkfärdighet: 
• Analyser av vetenskapliga texter inom olika fackområden 
• Skriftlig produktion såsom sammanfattningar, fackspråkliga 

rapporter, uppsatser, mötesprotokoll och formella brev 
• Role plays featuring 

participation in professional 
meetings and negotiations, 
conferences and seminars 

Orientering i språkhantering: 
• Förhållandet mellan fackspråk och standardspråk; betydelse av 

stilnivåer och språknormer Reading and writing proficiency: 
• Analysis of scientific texts 

within different areas  
 • The ability to write formal 

letters, reports, memos, 
minutes and essays 

 

Förkunskaper Vocabulary expansion: 
• Study of differences between 

specialist and non-specialist 
language; formal and 

B-språk, motsvarande och hög prestationsnivå på det obligatoriska 
placeringstestet före kursval eller genomgången Teknisk tyska, mellannivå.  
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Se vår hemsida för mer information om testet. informal style  
• Study of technical, economic 

and business terminology 
based on advanced level texts 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp) 
samt ett språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp) Prerequisites 

A pass in German, upper secondary 
school level and top marks on the 
compulsory placement test or a pass in 
Technical German, intermediate level. 
See our website for more information on 
the test. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
 

Anmälan 
Requirements  75% attendance. Oral and written 
examination (ANN1; 3 credits and 
ANN2; 3 credits). Language proficiency 
(TEN1; 3 credits) 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Required Reading Ersätter kursen 9E1326 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1326 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

951 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DS2336  Teknisk franska, högre nivå  Technical French, Advanced Level
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Christian Surbled, surbled@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9656 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Christian Surbled, surbled@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9656 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

  

 

Kortbeskrivning Abstract 
For students with very good command 
of French. För studerande med mycket goda förkunskaper i franska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B2/C1)* 
(EU språkportfölj nivåer B2/C1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
• identify the differences in 

style between everyday and 
formal French and adapt 
his/her written and spoken 
language accordingly.  

• identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och 
anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion därefter 

Hörförståelse 
• förstå längre muntliga framställningar på ett formellt och avancerat 

språk (nivå C1) 
Listening comprehension 

• understand advanced-level 
formal oral presentations of 
some length (nivå C1) 

Läsförståelse 
• förstå längre texttyper inom specialiserade områden (nivå C1) 

Reading comprehensionMuntlig  produktion  
• understand relatively long 

texts from specialised areas 
(level C1) 

• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 
åsikter om välkända ämnen (nivå B2) 

Speaking• på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av 
specialiserad karaktär (nivå B2/C1) 

 
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics (level B2) 

Skriftlig produktion 
• författa skrivelser och en uppsats av specialiserad karaktär (nivå 

B2/C1). 
• using correct, varied and 

appropriate language, give an 
individually prepared oral 
presentation of a specialised 
nature (level B2/C1) 

 

Kursinnehåll 
Muntlig språkfärdighet: 

• Uttal, intonation, fluency Writing 
• produce written assignments 

and an essay of a specialised 
nature (level B2/C1). 

• Muntliga referat och föredrag 
• Övningar i följande språksituationer: formella möten, diskussioner 

och förhandlingar som kräver ett mycket nyanserat språkbruk 
Syllabus Skriftlig språkfärdighet: Oral proficiency: 

• Omfattande skriftlig produktion på franska såsom sammanfattningar, 
rapporter, uppsatser, formella brev och platsansökan. 

• Pronunciation, intonation, 
fluency 

• The language and techniques 
of meetings and 
presentations  

Orientering i språkhantering: 
• Förhållandet mellan fackspråk och standardspråk; att återge 

terminologi; stilnivåer och språknormer • Negotiating and problem-
solving through role play  
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 Written proficiency: 
• Writing reports, formal 

letters, essays 
 

Vocabulary expansion: Förkunskaper 
• Study of differences between 

specialist and non-specialist 
language; formal and 
informal style  

B-språk, motsvarande och hög nivå på det obligatoriska placeringstestet före 
kursval eller genomgången Teknisk franska, mellannivå. Se vår hemsida för 
mer information om testet. 

• Study of technical, economic 
and business terminology 
based on advanced level texts 

Kursfordringar 
75 % närvaro. Muntligt och skriftligt prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp). 
Språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp) Prerequisites 

A pass in French, upper secondary 
school level and top marks on the 
compulsory placement test or a pass in 
Technical French, Intermediate Level. 
See our website for more information on 
the test. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
 

Anmälan 

 Requirements 
75% attendance. Written and oral 
examinations (ANN1; 3 credits, ANN2; 
3 credits, TEN1; 3 credits) 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt Required Reading 
Compendium Ersätter kursen 9E1336 

* http://europass.cedefop.europa.eu/ Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1336 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DS2349  Teknisk spanska, högre nivå  Technical Spanish, Advanced 
Level 

 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 David Arango, arango@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. Kursexp. 790 9633/9634, 790 9603 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
A-F Lektioner    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra  Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
http://www.language.lib.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is designed for students with 
a very good command of Spanish. Kursen är utformad för studerande med mycket goda förkunskaper i spanska. 

 
Aim 

Mål (EU language portfolio levels B2/C1)* 
(EU språkportfölj nivåer B2/C1)* After completing the course, the student 

should be able to:  Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:    
• identify the differences in 

style between everyday and 
formal Spanish and adapt 
his/her spoken and written 
language accordingly. 

• identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och 
anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion därefter. 

Hörförståelse 
• förstå längre muntliga framställningar på ett formellt och avancerat 

språk (nivå C1) 
Listening comprehension 

• understand advanced-level 
formal oral presentations of 
some length (nivå C1) 

Läsförståelse 
• förstå längre texttyper inom specialiserade områden (C1) 

Reading comprehensionMuntlig produktion  
• understand relatively long 

texts from specialised areas 
(level C1) 

• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina 
åsikter om välkända ämnen (nivå B2) 

Speaking• på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av 
specialiserad karaktär (nivå B2/C1) 

 
• take active part in 

discussions and be able to 
explain and defend his/her 
opinions on well-known 
topics. (level B2) 

Skriftlig produktion 
• författa skrivelser och en uppsats av specialiserad karaktär (nivå 

B2/C1). 
• using correct, varied and 

appropriate language, give an 
individually prepared oral 
presentation on a specialised 
subject (level B2/C1) 

 

Kursinnehåll 
Muntlig språkfärdighet: 

• Uttal, intonation, fluency Writing 
• produce written assignments 

and an essay of a specialised 
nature (level B2/C1). 

• Muntliga referat och föredrag 
• Övningar i följande språksituationer: formella möten, diskussioner 

och förhandlingar som kräver ett mycket nyanserat språkbruk 
Syllabus Skriftlig språkfärdighet: Oral proficiency: 

• Omfattande skriftlig produktion på spanska såsom sammanfattningar, 
rapporter, uppsatser, formella brev och platsansökan 

• Pronunciation, intonation, 
fluency 

• The language and techniques 
of meetings and 
presentations  

Orientering i språkhantering: 
• Förhållandet mellan fackspråk och standardspråk; att återge 

terminologi; stilnivåer och språknormer • Negotiating and problem-
solving through role play  

Written proficiency:  
• Writing reports, formal 

letters, essays  
Vocabulary expansion: Förkunskaper 

• Study of differences between 
specialist and non-specialist 
language; formal and 
informal style.  

B-språk, motsvarande och hög nivå på det obligatoriska placeringstestet före 
kursval eller genomgången Teknisk spanska, mellannivå. Se vår hemsida för 
mer information om testet. 

• Study of technical, economic 
and business terminology 
based on advanced level texts 

Kursfordringar 
75  % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANNA; 1,5 hp och ANNB; 3 
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hp). Språkfärdighetsprov (TENA; 4,5 hp) Prerequisites 
A pass in Spanish, upper secondary 
school level and top marks on the 
compulsory placement test or a pass in 
Technical Spanish, Intermediate Level. 
See our website for more information on 
the test. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
 

Anmälan 

 Requirements 
75% attendance. Written and oral 
examinations (ANNA; 1,5 credits, 
ANNB; 3 credits). Language proficiency 
(TENA; 4,5 credits) 

Till kurs: Ja 
Till tentamen: Ja 

Övrigt 
Ersätter kursen 9E1349 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 

Required Reading 
Compendium 

Registration 
Course: Yes 
Exam: Yes 

Other 
Replaces the course 9E1349 
* http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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DT1120  Spektrala transformer för Media  Spectral Transforms in Media 
Engineering 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Jonas Beskow, beskow@speech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
B Tel. 790 8965 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEDIA3 Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MEDIA4 Lab    20 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT1120 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1120. 

Replaces 2F1120. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course aims to give the participants 
basic understanding and experience of 
methods and applications of spectral 
transforms used in many types of 
advanced media technology, in areas 
such as speech- and music technology, 
audio technology, image processing and 
computer vision. 

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande förståelse för och erfarenhet 
av metoder och tillämpningar av spektrala transformer som används i många 
typer av avancerad mediateknologi, inom exempelvis tal- och musikteknologi, 
audioteknik, bildbehandling och datorseende. 
 

Mål 
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna Aim 

The student should after the course be 
able to 

• analysera ljudsignaler med hjälp av spektrum/spektrogram och 
redogöra för samband mellan spektrum, analysfönsterlängd och 
upplösning i tid- och frekvensdomän 

• analyse audio signals using 
spectrum/spectrogram and 
explain relations between 
spectrum, analysis window 
length, analysis bandwidth 
and resolution in time and 
frequency domains  

• förklara och beräkna konsekvenserna av sampling och kvantisering 
av analoga signaler. 

• beskriva signaler matematiskt i termer av komplexa 
svängningar/fasvektorer, samt utnyttja fourierserier för att dela upp 
periodiska signaler • explain and calculate the 

consequences of sampling 
and quantisation of analogue 
signals 

• analysera enkla linjära system, samt beräkna olika egenskaper hos 
dessa såsom filterekvation, överförinsgsfunktion, pol- och 
nollställeskonfigurationer, amplitudsvar och impulssvar (samt för 
tvåpolsresonatorer även centrumfrekvens och bandbredd), och 
relatera dessa till varandra. 

• express signals 
mathematically in terms of 
complex phasors, and utilise 
fourier series to describe 
periodic signals • redogöra för och tillämpa faltning av signaler i en och två 

dimensioner. • analyse simple linear 
systems, and calculate 
various properties of theese 
such as filter equation, 
transfer function, pole- and 
zero configuration, 
magnitude response and 
impulse response (and for 
two pole resonators also 
center frequency and 
bandwidth) and relate these 
to each other. 

• redogöra för funktion och användningsområde hos den diskreta 
fouriertransformen, och numeriskt beräkna denna, samt redogöra för 
FFT-algoritmens princip och dess beräkningsegenskaper  

• redogöra för grundläggande principer och algoritmer vid filtrering 
och spektralbaserad komprimering av bilder 

• Implementera filtrering och spektral behandling av verkliga signaler 
(ljud/bilder) med hjälp av Matlab 

 

Kursinnehåll • explain and apply 
convolution of signals in one 
and two dimensions. 

Svängningar och komplexa fasvektorer. Tidsdiskreta signaler, kvantisering 
och sampling. Linjära system, digitala filter med och utan återkoppling. 
Impulssvar och stegsvar. Överföringsfunktion och amplitudsvar. Faltning. 
Periodiska signaler och fourier-serier. Diskret fouriertransform, FFT. 
Spektrum och spektrogram. Fönstring. Källa- filter-modeller. Formanter och 
grundton. Filtrering, faltning och transformer i två dimensioner. Diskret 
kosinustransform. Spektralbaserad bildkomprimering. 

• explain function and scope of 
use, and numerically 
compute the discrete fourier 
transform, and state the basic 
principle and computational 
properties of the FFT 
algorithm. 

 • Account for basic principles 
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and algorithms used in 
filtering and spectrally based 
compression of images 

Förkunskaper 
Matematik motsvarande basblocket för Media. 

• Implement filtering and 
spectral treatment of actual 
signals (sounds/images) 
using Matlab  

Påbyggnad 
2F1112/DT2212 Talteknologi utökad kurs, 2F1213/DT2213 Musikalisk 
kommunikation och musikteknologi, 2F1410/DT1410 Audioteknik. 

Syllabus Kursfordringar Oscillations and complex phasors. 
Time-discrete signals, quantization and 
sampling. Linear systems, digital filters 
with and without feedback. Impulse 
response and step response. Magnitude 
response and transfer function. 
Convolution. Periodic signals and 
fourier series. Discrete fourier 
transform, FFT. Spectrum and 
spectrogram. Windowing. Source-filter 
models. Formants and fundamental 
frequency. Filtering, convolution and 
transforms in two dimensions. Discrete 
cosine transform. Image compression. 

Godkänd skriftlig tentamen (4,5 hp.) och laborationskurs (1,5 hp.) med tre 
obligatoriska laborationer. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Björn Granström. 

Prerequisites 
Proficiency in mathematics 
corresponding to the first 2.5 years of 
the Media-programme. 

Follow up 
2F1112/DT2112 Speech Technology 
Extended Course, 2F1213/DT2213 
Musical Communication and Music 
Technology, 2F1410/DT1410 Audio 
Technology. 

Requirements 
One written examination (4,5 university 
credits) and a laboratory course (1,5 
university credits). 

Required Reading 
To be announced at the start of the 
course. 

Other 
Usual examiner is Björn Granström. 
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DT1601  Orkesterspelets teori  The Theory of Orchestra Playing 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Gunnar Julin, dirmus@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 7578 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Lab    4 h          Valfri för/Elective for 
Internationell svenska/ International Swedish Lektioner    54 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT1601  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1601.<BR>Ges per 1-4 under 2 år. 2h/vecka under kvällstid. 

Replaces 2D1601.<BR>Given under per 1-4 for 2 years. 2h/week (evenings). 

Kortbeskrivning Abstract 
The theory course DT1601 comprises 
music theory, musical form and practice, 
and music acoustics, with emphasis on 
the symphony and chamber orchestras. 
The course is given mostly as evening 
classes and runs for two years. 

Teorikursen DT1601 omfattar musikteori, musikens form och praxis samt 
musikakustik. Kursen ges i huvudsak på kvällstid och löper över två år. 
 

Mål 
Deltagarna skall efter genomgången kurs Aim 

• Förstå musikens elementa teoretiskt On having completed this course, 
participants will be able to • Ha uppövat analytiskt lyssnande och gehör 

• understand the elements of 
music theory 

• Kunna analysera ett musikstycke med avseende på form och harmoni 
• Förstå de fysikaliska grunderna för orkesterinstrumentens ljudalstring • have gained fundamental and 

analytical aural skills  • Förstå rumsakustikens inverkan på orkesterklang, samspel och 
uppställning. • analyze a piece of music with 

regard to form an harmony   
• understand the physical basis 

for sound generation in the 
instruments of the orchestra 

Kursinnehåll 
Symfoniorkestern är en komplex organism där människor ska samspela med 
varandra och följa en ledare, samtidigt som de bemästrar ett avancerat 
verktyg, sitt instrument. 

• understand the influence of 
room acoustics on orchestral 
timbre, ensemble playing and 
podium configurations.  Kurserna i Orkesterspelets teori och praktik syftar till att vidga förståelsen för 

hela den musikaliska kommunikationsprocessen, från verket i partiturform till 
klingande utförande. Det sker genom undervisning i bland annat 
grundläggande musikteori, akustik, instrumentlära och auditiv perception. 
Parallellt med de teoretiska momenten löper en kurs i praktiskt orkesterspel i 
KTHs Akademiska Kapell under 4 terminer. 

Syllabus 
The symphony orchestra is a complex 
organism in which people play together 
and follow a conductor, while mastering 
their instrument at the same time.  
The courses in the theory and practice of 
orchestral playing aim to provide 
understanding of the entire process of 
musical communication, from the scored 
work to the sounding result. The theory 
includes sections on the fundamentals of 
music theory, room acoustics, 
instrument acoustics and auditory 
perception. The practical course that is 
offered in parallel entails participation in 
the KTH Academic Orchestra for two 
years.  Orchestral works that are 
representative of various periods are 
studied and rehearsed in detail. Frequent 
recourses to the theoretical sections 
provide background to the conductor’s 
instructions, and explain how the 
interpretation is an outcome of the 
piece’s structure as composed, its 
instrumentation, the hall acoustics and 
how the conductor within these 
constraints chooses to render the piece. 
In addition, there are field visits to 
professional orchestras and seminars 

Typiska orkesterverk från olika stilepoker studeras in under noggrant 
upplagda repetitioner. 
Återkopplingar till teoriavsnitten används systematiskt för att ge bakgrunden 
till dirigentens instruktioner och förklara hur interpretationen beror av bland 
annat verkets inkomponerande struktur, instrumentation, konsertsalens akustik 
och hur dirigenten inom dessa yttre ramar väljer att tolka stycket. 
Auskultationer i professionella orkestrar och seminarier med dirigenter och 
orkestermusiker används för att ge förståelse för det professionella 
musikutövandets möjligheter och förhållningssätt till verket. 
Kursen syftar dels till att, inom amatörskapets ramar, göra deltagarna till 
bättre orkestermusiker, men även till att ge förutsättningar för att förstå 
klassiska och samtida orkesterverk ur fler än ett perspektiv och därmed bädda 
för en rikare musikupplevelse. 
 

Förkunskaper 
Godkänt inträdesprov (spelprov) bestående av valfritt stycke, skalor och prima 
vista spel. 
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with conductors and musicians, that give 
insights into the possibilities of 
professional performance. The course 
aims to improve both the amateur 
musicianship of the participants and 
their background for understanding 
classical and contemporary music from 
more than one perspective, thereby 
contributing to a richer musical 
experience. 

Påbyggnad 
Kurserna DT1601 Orkesterspelets teori och DT1602 Orkesterspelets praktik 
kompletterar varandra och bör läsas parallellt. 

Kursfordringar 
Godkända skriftliga tentamina (TEN1-3), laboration (LAB1), 
inlämningsuppgift samt praktiskt gehörsprov. 

Kurslitteratur 
Prerequisites Ola Eriksson: Musiklära, gehörsträning, visharmoniering. Sten Ingelf: Lär av 

mästarna + övningsbok. Passing an audition of playing a self-
selected instrumental piece, scales, and 
sight-reading. E Kjellberg: sv. version Musikhistoria + CD. 

Thurston-Dart: Uppförandepraxis. 
Follow up D Hall: Musical Acoustics + kompendium. The courses DT1601 (theory) and 
DT1602 (practice) complement each 
other and should be taken in parallel. 

 

Övrigt 
Requirements Ordinarie examinator är Sten Ternström. 
Three written exams (TEN1-3), lab 
session (LAB1), individual assignment, 
and musical aptitude test. 

Required Reading 
(for foreign students, to be determined) 
Ola Eriksson: Musiklära, gehörsträning, 
visharmoniering. Sten Ingelf: Lär av 
mästarna + övningsbok. 
E Kjellberg: sv. version Musikhistoria + 
CD. 
Thurston-Dart: Uppförandepraxis. 
D Hall: Musical Acoustics (in English) 
+ kompendium. 

Other 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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DT1602  Orkesterspelets praktik  The Practice of Orchestra Playing 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Gunnar Julin, dirmus@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 7578 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2, 

3, 4 Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Alla program / All Progra Övningar    214 h          Valfri för/Elective for 
Internationell svenska/ International Swedish Lab    24 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT1602 Seminarier    36 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätter 2D1602.<BR>Ges per 1-4 under 2 år. Seminarier 9h/termin, övningar 3h/vecka kvällstid och laborationer 6h/termin. 

Replaces 2D1602.<BR>Given per 1-4 for 2 years. Seminars 9h/semester, tutorials 3 h/week (orchestral practice) and laboratory work 
6h/semester. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course DT1602 comprises 
orchestral rehearsal and performance 
with the KTH Academic Orchestra, with 
rehearsal assignments, seminars, and 
visits to other orchestras. The course is 
given mostly as evening classes and runs 
for two years. 

Praktikkursen DT1602 omfattar praktiskt orkesterspel i KTH:s Akademiska 
Kapell med instuderingsuppgifter, seminarier och auskultationsarbete. Kursen 
ges i huvudsak på kvällstid och löper över två år. 
 

Mål 
Deltagarna skall efter genomgången kurs Aim 

• Kunna tyda dirigenters språk och intentioner On having completed this course, 
participants will be able to • Uppnått grundläggande färdighet i orkesterspel  

• interpret the language and 
intentions of conductors  • Ha uppövat analytiskt lyssnande och gehör 

• Förstå orkesterns organisation och hantverk. • play in ensemble at a basic 
level   

• have gained fundamental and 
analytical aural skills Kursinnehåll 

Symfoniorkestern är en komplex organism där människor ska samspela med 
varandra och följa en ledare, samtidigt som de bemästrar ett avancerat 
verktyg, sitt instrument. 

• understand the organization 
and the craft of orchestral 
work. 

Syllabus Kurserna i Orkesterspelets teori och praktik syftar till att vidga förståelsen för 
hela den musikaliska kommunikationsprocessen, från verket i partiturform till 
klingande utförande. Det sker genom undervisning i bland annat 
grundläggande musikteori, akustik, instrumentlära och auditiv perception. 
Parallellt med de teoretiska momenten löper en kurs i praktiskt orkesterspel i 
KTHs Akademiska Kapell under 4 terminer. 

The symphony orchestra is a complex 
organism in which people play together 
and follow a conductor, while mastering 
their instrument at the same time.  
The courses in the theory and practice of 
orchestral playing aim to provide 
understanding of the entire process of 
musical communication, from the scored 
work to the sounding result. The theory 
includes sections on the fundamentals of 
music theory, room acoustics, 
instrument acoustics and auditory 
perception. The practical course that is 
offered in parallel entails participation in 
the KTH Academic Orchestra for two 
years.  Orchestral works that are 
representative of various periods are 
studied and rehearsed in detail. Frequent 
recourses to the theoretical sections 
provide background to the conductor’s 
instructions, and explain how the 
interpretation is an outcome of the 
piece’s structure as composed, its 
instrumentation, the hall acoustics and 
how the conductor within these 
constraints chooses to render the piece. 
In addition, there are field visits to 
professional orchestras and seminars 
with conductors and musicians, that give 

Typiska orkesterverk från olika stilepoker studeras in under noggrant 
upplagda repetitioner. 
Återkopplingar till teoriavsnitten används systematiskt för att ge bakgrunden 
till dirigentens instruktioner och förklara hur interpretationen beror av bland 
annat verkets inkomponerande struktur, instrumentation, konsertsalens akustik 
och hur dirigenten inom dessa yttre ramar väljer att tolka stycket. 
Auskultationer i professionella orkestrar och seminarier med dirigenter och 
orkestermusiker används för att ge förståelse för det professionella 
musikutövandets möjligheter och förhållningssätt till verket. 
Kursen syftar dels till att, inom amatörskapets ramar, göra deltagarna till 
bättre orkestermusiker, men även till att ge förutsättningar för att förstå 
klassiska och samtida orkesterverk ur fler än ett perspektiv och därmed bädda 
för en rikare musikupplevelse. 
 

Förkunskaper 
Godkänt inträdesprov (spelprov) bestående av valfritt stycke, skalor och prima 
vista spel. 
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insights into the possibilities of 
professional performance. The course 
aims to improve both the amateur 
musicianship of the participants and 
their background for understanding 
classical and contemporary music from 
more than one perspective, thereby 
contributing to a richer musical 
experience. 

Påbyggnad 
Kurserna DT1602 Orkesterspelets praktik och DT1601 Orkesterspelets teori 
kompletterar varandra och bör läsas parallellt. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig redogörelse (RAP1) över olika dirigenters 
repetitionsarbeten samt praktiska dirigeringsuppgifter (LAB1). Obligatoriskt 
deltagande i repetitioner, framträdanden och instuderingsövningar (PRO1, 
SEM1). Poäng på kursen kan inte erhållas genom att enbart följa 
orkesterarbetet. 

Prerequisites 
Passing an audition of playing a self-
selected instrumental piece, scales, and 
sight-reading. 

Kurslitteratur 
Follow up Engström: Konserthuset och filharmonin. Bastian: In i musiken. 

Kompendium. The courses DT1602 (practice) and 
DT1601 (theory) complement each other 
and should be taken in parallel.  

Övrigt Requirements 
Written assignment on different 
conducting styles (RAP1), and practical 
conducting assignments (LAB1).  
Compulsory participation in rehearsals, 
performances and rehearsal pedagogy 
(PRO1, SEM1). Credits in the course 
can not be earned by participating only 
in the orchestral work as such. 

Platsbegränsning kan gälla för vissa instrument. 
Ordinarie examinator är Sten Ternström. 

Required Reading 
(For foreign students, to be determined.) 
Engström: Konserthuset och 
filharmonin. Bastian: In i musiken. 
Kompendium. 

Other 
The number of participants with a given 
instrument will be limited. 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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DT2112  Talteknologi  Speech Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Olov Engwall, engwall@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 7565 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
LJD(MEDIA4) Övningar    14 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MDI(MEDIA3, MEDIA4), PSIN(IT4) Lab    6 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
BIOE(E4) Valfri för/Elective for 
On request given in English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT2112 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1112. 

Replaces 2F1112. 

Kortbeskrivning Abstract 
The central part of the course concerns 
how speech can be used in human-
computer interaction. Applications such 
as speaking and speech understanding 
computers, speaker verification as a 
personal identification method, and 
multimodal dialogue systems are 
presented. The course describes the 
basic concepts of human communication 
regarding speech, language and hearing. 
The use of digital signal analysis and 
statistical methods for analysis and 
classification of speech are also 
addressed.  

Kursens centrala del är hur tal kan utnyttjas i Människa-dator-interaktion. 
Tillämpningar som behandlas inkluderar talande och talförstående datorer, 
talarverifiering som identifierings-metod och multimodala dialogsystem. I 
kursen ingår grunderna för mänsklig kommunikation inom tal, språk, och 
hörsel. Dessutom användning av digital signalbehandling och statistiska 
metoder för analys och klassificering av tal.  
 

Mål 
Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna: 

• Ge en kortfattad beskrivning av tal ur akustiskt, fonetiskt och 
lingvistiskt perspektiv för tillämpningar inom talteknologi 

Aim • Sammanfatta människans hörsel och talperception och hur 
hörselnedsättningar påverkar talproduktion The participants shall after completion 

of the course be able to: 
• Förklara hur datorer känner igen tal och talare och beskriva några 

vanligt förekommande metoder, till exempel HMM och neurala 
nätverk 

• Give short descriptions of 
speech from the acoustic, 
phonetic, and linguistic 
perspectives for use in 
speech technology 
applications.  

• Beskriva olika metoder för att producera tal med datorer och hur ett 
artificiellt ansikte kan användas för att förbättra talperception 

• Summarize human hearing 
and speech perception and 
describe how hearing 
impairments influence 
speech perception.  

• Ge exempel på talbaserade dialogsystem och välja typ av system 
utgående från en tänkt tillämpning 

• Redogöra för idag tillgänglig talteknologi och ge exempel på hur den 
används 

• Explain how computers 
recognize speech and 
speakers and describe 
common methods to do so, 
such as HMMs and neural 
networks. 

• Ge en sammanfattning av den aktuella talforskningen och 
forskningsresultatens potential inom t.ex. mobila system och IT. 

 

Kursinnehåll 
Kursen i Talteknologi behandlar informationsöverföring med talet som 
medium och ger grundläggande kunskaper om tal, språk och hörsel. I kursen 
ingår moment som behandlar: 

• Give an overview of different 
methods used to produce 
speech with computers and 
how a computer-animated 
face may be used to improve 
speech perception.  

Orientering om språkteori och fonetik. 
Grunderna i talets fysiologi och akustik som grund för talteknologiska 
modeller. • Exemplify speech-driven 

dialogue systems and choose 
type of system based on the 
area of application.  

Mätteknik och signalbehandling vid talanalys. 
Hörselns fysiologi, psykoakustik och talperception med tillämpning i 
talförståelsesystem. • Give an account of available 

state-of-the art speech 
technology and its 
applications. 

Metoder för automatisk verifiering av talare. 
Värdering av talkommunikationssystem. 
Studier och experiment med text-till-tal och tal-till-text i system för människa-
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dator-interaktion, speciellt i multimodala dialogsystem. • Summarize the current 
research areas in speech 
technology and how 
scientific results may be 
applied in e.g., mobile 
systems and IT.  

 

Förkunskaper 
Kunskaper i matematik, fysik och signalanalys motsvarande basblocket för 
Media. 

Syllabus 
Kursfordringar The course in Speech Technology 

discusses processes and systems for 
information transmission using speech 
as its medium and also gives basic 
knowledge of speech, language and 
hearing. The course contains sections 
discussing:  

Godkänd skriftlig tentamen (4,5 hp.), laborationskurs (1,5 hp.) med tre 
obligatoriska laborationer och uppsats (1,5 hp). 

Kurslitteratur 
Holmes J & Holmes W (2002): Speech Synthesis and Recognition, 2nd ed. 
Taylor and Francis, London. Overview of linguistic theory and 

phonetics. Kompletterande särtryck som delas ut under kursen.  
Basics of physiology and acoustics of 
speech as a base for speech technology 
models. 

 

Övrigt 
Measuring techniques and signal 
processing in speech analysis. Ordinarie examinator är Björn Granström. 
Physiology of hearing, psychoacoustics 
and speech perception with applications 
in speech understanding systems. 
Methods for automatic speaker 
verification. 
Evaluation of speech communication 
systems. 
Studies and experiments with text-to-
speech and speech-to-text in systems for 
human-computer interaction, especially 
multimodal dialogue systems. 

Prerequisites 
Proficiency in mathematics, physics and 
signal analysis corresponding to the first 
2.5 years of Media. 

Requirements 
One written examination (4,5 university 
credits.), a laboratory course (1,5 cr.) 
and an essay (1,5 university credits.) 

Required Reading 
Holmes J and Holmes W (2002): Speech 
Synthesis and Recognition, 2nd ed., 
Taylor and Francis, London . 
Complementary off-prints are 
distributed during the course.  

Other 
Usual examiner is Björn Granström. 
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DT2118  Igenkänning av tal och talare  Recognition of Speech and 
Speaker 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mats Blomberg, matsb@speech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7564 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
Fail, pass Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English Övningar    3 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT2118 Lab    4 h          Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course objective is to give students 
with basic knowledge in speech 
technology a deeper understanding of 
methods for automatic recognition of 
speech and speakers. It is mainly 
intended for doctoral students, but can 
also be followed at the under-graduate 
level as a continuation course to Speech 
Technology DT2112. It is given together 
with the course Speech and Speaker 
Recognition at the Swedish Graduate 
School of Language Technology 
(GSLT). The course language is 
English. 

Kursens syfte är att ge studenter med grundläggande kunskap i talteknologi en 
djupare förståelse av metoder för igenkänning av tal och talare. Den riktar sig 
framför allt till doktorander men kan också följas av teknologer som en 
fortsättningskurs till Talteknologi DT2112. Samläses med kursen Speech and 
Speaker Recognition vid Graduate School of Language Technology (GSLT). 
Kursen ges på engelska. 
 

Mål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna 

• använda de i kursen beskrivna metoderna för att känna igen tal eller 
talare 

Aim • konfigurera ett system till en given applikation   
After the course, the student will be able 
to: • anpassa och vidareutveckla befintliga system för tal- och 

talarigenkänning • use the described methods to 
recognise speech and speaker • utvärdera system för tal- och talarigenkänning 

• design a system for a given 
application   • bedriva forskningsarbete inom området. 

 • adapt and modify existing 
algorithms for speech and 
speaker recognition Kursinnehåll 

Kursen består av föreläsningar, en laboration, övningar med 
inlämningsuppgifter samt att skriva en uppsats i ett ämne valt i samråd med 
läraren. Uppsatsen presenteras dessutom muntligt under ett slutseminarium. 
En laboration består i att designa en enkel taligenkänningsapplikation, träna 
systemet och utvärdera dess prestanda.  

• evaluate the performance of 
speech and speaker 
recognition systems 

• pursue research in the 
domain. 

Syllabus Följande teoretiska delmoment ingår: 
The course consists of lectures, one 
practical laboratory exercise, 
computational exercises with 
assignments and a written essay on a 
chosen title. The essay will be presented 
orally during a closing seminar.  

• algoritmer för träning, igenkänning samt adaption till egenskaper hos 
talare och transmissionskanal, inklusive mönsterigenkänning, Hidden 
Markov Models (HMM) 

• metoder för att minska känsligheten mot störningar och avvikelser 
• sannolikhetsteori  Included topics:  
• signalbehandling och parameterextraktion  • algorithms for training, 

recognition and adaptation to 
speaker and transmission 
channel, mainly based on 
Hidden Markov Models 
(HMM) 

• akustisk modellering av talljudens statiska och tidsvarierande 
spektrala egenskaper 

• statistisk modellering av språkbruk i spontant och formellt tal  
• sökstrategier - grundläggande metoder och strategier för stora 

vokabulärer  • methods for reducing the 
sensitivity to external noise 
and distortion  • specifika analys- och beslutsmetoder för igenkänning av talare. 

 • probability theory  
Dessutom ges viss praktisk inblick i att bygga en tillämpning med hjälp av 
progampaketet HTK. Här ingår att skriva en enkel grammatik, specificera 
akustiska modeller, utföra inspelningar, träning, igenkänningstest och 
utvärdering. 

• signal processing and feature 
extraction  

• acoustic modelling of static 
and time-varying spectral 
properties of speech 

 • statistic modelling of 
language in spontaneous 
speech and written text  Förkunskaper 
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Inledande kurs i talteknologi, t. ex. Talteknologi, DT2112, eller GSLT nivå 1 i 
Talteknologi).  
Grundläggande kunskaper i programmering, statistik och sannolikhetsteori. 

• search strategies – basic 
methods and algorithms for 
large vocabularies  

• specific analysis and decision 
techniques for speaker 
recognition.  Kursfordringar 

Laboration 
Inlämningsuppgifter 
Uppsats med presentation vid ett slutseminarium 
Bedömning av två övriga kursdeltagares uppsatser och opposition på deras 
presentationer. 

 
The laboratory exercise is intended to 
give practical experience of designing a 
speech recognition application with the 
software package HTK. It consists of 
writing of a simple grammar, 
specification of the acoustic model 
structure, recording of training and test 
data, model training, recognition 
experiments and performance 
evaluation. 

Kurslitteratur 
• Huang, X., Acero, A., Hon, H.-W. Spoken Language Processing – A 

Guide to Theory, Algorithm and System Development, Prentice Hall, 
2001. 

• Särtryck på artiklar inom talarigenkänning och andra ämnen som inte 
ingår i boken.  

Prerequisites 
The course Speech Technology, 
DT2112, or GSLT level 1 in Speech 
Technology 
Basic knowledge in programming, 
statistics and probability theory. 

 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Björn Granström eller Rolf Carlson. 

Requirements 
Practical laboratory exercise 
computational exercises (assignment) 
a written essay with oral presentation in 
the closing seminar 
reviewing the essays of two other course 
participants and acting as opponent to 
their presentations. 

Required Reading 
• Huang, X., Acero, A., Hon, 

H.-W. Spoken Language 
Processing – A Guide to 
Theory, Algorithm and 
System Development, 
Prentice Hall, 2001, 

• copies of articles on speaker 
recognition and other topics 
not included in the course 
book.   

Other 
Usual examiner is Björn Granström eller 
Rolf Carlson. 
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DT212X  Examensarbete inom musikakustik  Master's Project in Music 
Acoustics 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
D  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
After fulfilling a master thesis in Music 
Acoustics the student should be able to: Studenten ska efter genomfört arbete i musikakustik självständigt kunna: 

1. ställa upp förutsättningarna för och planera ett större projekt, 1. determine prerequisites for and plan a 
larger project, 2 tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom 

teknikområdet på ett givet problem 2. apply the relevant knowledge and 
skills, which are acquired within the 
technical area, to a given problem, 3. bedöma projektets rimlighet och inhämta den kunskap som behövs för att 

driva det, 3. determine if the project is viable and 
collect the knowledge to run it, 4. driva projektet enligt planerna och fortlöpande hantera och dokumentera 

avvikelser från planerna på ett professionellt sätt, 4. pursue the project according to plan 
and continuously handle and document 
deviations from the plan in a 
professional way, 

5. redovisa projektet muntligt och skriftligt på ett sätt som uppfyller etablerade 
normer för struktur, språk och innehåll, 
6. reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga 
resultat 

5. make oral and written presentations of 
the project in a form that meets 
established norms with regard to 
structure, language and content, 7. visa ökade kunskaper och färdigheter inom ett musikakustiskt 

problemområde. 6. reflect on, evaluate, and critically 
assess one’s own and others’ scientific 
results, 

 

Kursinnehåll 7. show increased knowledge in a Music 
Acoustics problem area. Examensarbetet ska behandla ett problem inom musikakustiken som är 

intressant för högskola, samhälle eller industri. Uppgiften ska innehålla 
frågeställningar av tillräcklig akademisk höjd inom ämnesområdet.  

Syllabus 
The master thesis work shall treat a 
problem in Music Acoustics of 
sufficient academic quality, which is of 
interest for the university, society or 
industry.  

I arbetet ingår att göra en specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka 
och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet 
redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. I uppgiften ingår att 
utföra opposition på ett annat examensarbete. The thesis work shall include a 

specification and plan for the task and to 
research the literature that is relevant for 
the task. The thesis shall be reported 
both in a written report and also as an 
oral presentation. An opposition on 
another thesis must also be performed. 

Examensarbetet utförs individuellt. Ett stort arbete kan i undantagsfall utföras 
av flera personer, men då ska varje enskild examensarbetare redovisa sitt 
arbete separat och tydligt visa vilka delar hon/han har ansvarat för och utfört. 
 

Förkunskaper The thesis work is a personal endeavour. 
A large work can be performed by 
several persons, but in that case each 
thesis should be reported separately, and 
clearly show the areas of responsibility 
for each participant. 

Behörigheten för att göra examensarbete inom musikakustik prövas 
individuellt.  
 
Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

Kursfordringar Prerequisites 
The qualifications embarking on a thesis 
work in Music Acoustics are tried 
individually 

Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) (Mål 1, 2) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) (Mål 3) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) (Mål 4, 5, 6) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. Requirements 

Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) (Goal 1, 2) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) (Goal 3) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) (Goal 4, 5, 6) 
The title in Swedish and English will 
appear on the certificate. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Sten Ternström. 
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Required Reading 
The literature is individual. 

Other 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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DT2140  Multimodala interaktioner och gränssnitt  Multimodal Interaction and 
Interfaces 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Olov Engwall, engwall@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 7565 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSOVM1 Lab    15 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Projektuppgift    30 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT2140  Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
Human-human interaction is 
fundamentally multimodal; we use many 
different ways to communicate with 
each other, either simultaneously (e.g. in 
face-to-face conversations) or 
alternatively (speech, writing, gestures, 
touch etc). Human-computer interaction 
(HCI) has on the other hand traditionally 
been unimodal, with mainly keyboard or 
mouse input from the user and visual 
output, in the form of text or icons, from 
the computer.  
New HCI techniques are appearing, 
making more use of other modalities and 
this course will give an overview of 
these interfaces and current research 
topics in multimodal technology. The 
fundamentals of human perception and 
communication will be introduced, in 
order to understand the possibilities and 
limitations of different multimodal 
interfaces. 

Interaktion mellan människor är i högsta grad multimodal. Vi använder många 
olika sätt att kommunicera med varandra, antingen samtidigt (t.ex. vid samtal 
ansikte mot ansikte) eller omväxlande (tal, skrift, gester, känsel etc). 
Människa-dator-interaktion (MDI) har däremot traditionellt enbart utnyttjat en 
kanal: användaren ger kommandon med tangentbord eller mus och datorn 
svarar visuellt, i form av text eller ikoner. 
Nya MDI-tekniker som utnyttjar även andra modaliteter är under utveckling 
och denna kurs ger en överblick över sådana tekniker och forskningen kring 
multimodala gränssnitt. Grunderna för mänsklig perception och 
kommunikation gås igenom i kursen för att möjliggöra bedömning av olika 
multimodala gränssnitts styrka och begräsning. 
 

Mål 
Efter genomgången kurs ska studenterna kunna: 

• redogöra för hur mänsklig perception och kognition påverkar 
möjligheterna och begränsningarna för olika MDI-gränssnitt,  

• beskriva hur idag typiska multimodala MDI gränssnitt fungerar, 
• utvärdera styrka och svaghet för existerande eller föreslagna 

multimodala gränssnitt, 
Aim 
After completing the course, the 
students should be able to • föreslå välfungerande nya gränssnitt som använder olika modaliteter. 

• Relate how human 
perception and cognition 
influence the possibilities 
and limitations of different 
HCI interfaces 

 

Kursinnehåll 
Kursen ger studenterna teoretiska och praktiska introduktioner till:  

• mänsklig perception och kognition, • Describe the functionality of 
state-of-the-art multimodal 
HCI interfaces • mänsklig multimodal kommunikation, 

• olika typer av MDI-tekniker, använda var för sig eller i kombination. • Evaluate the strengths and 
weaknesses of existing or 
proposed multimodal 
interfaces 

 
Kursens huvudsakliga fokus ligger på tekniker för att överföra information 
- från användaren, så som taligenkänning, motoriska sensorer, eller ögon- och 
gestföljning, och  • Propose efficient designs for 

new interfaces employing 
different modalities - från datorn, som visuella representationer, okonventionella bildskärmar, 

talsyntes, ljudrepresentationer och haptisk återkoppling. Syllabus 
Särskilt behandlas effekterna av att kombinera olika modaliteter.  The course will give the students 

theoretical and practical introductions 
to:  

 

Förkunskaper • human perception and 
cognition, Kunskaper i människa-datorinteraktion och programmering motsvarande 

genomgången första termin på Masterprogrammet i Interactive Systems 
Engineering. 

• human multimodal 
communication,  

• different types of HCI 
interfaces used separately or 
in combination. 

Kursfordringar 
Projektuppgift/uppsats (3 hp), laborationskurs med rapporter (3 hp) och 
hemuppgifter (1,5 hp). 

 
The main focus is on techniques for  
- user input, such as speech recognition, 

Kurslitteratur 

968 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Coren, S., Ward, L.M. & Enns, J. T., "Sensation and perception", Wileys, 
2003 och särtryck beskrivande forskningen inom området. 

motor sensors or eye and gesture 
tracking, and 
- computer output, such as visual 
representations, unconventional display 
devices, 

 

Övrigt speech synthesis, sounding objects and 
haptic devices. Ordinarie examinator är Björn Granström. 
In particular the effects of combining 
different modalities are addressed. 

Prerequisites 
Proficiency in human-computer 
interaction and programming 
corresponding to the first term of the 
Interactive Systems Engineering 
programme. 

Requirements 
One project and essay (3 university 
credits), a laboratory course with reports 
(3 university credits)  and assignments 
(1,5 university credits) 

Required Reading 
Coren, S., Ward, L.M. & Enns, J. T., 
"Sensation and perception", Wileys, 
2003 and research papers. 

Other 
Usual examiner is Björn Granström. 
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DT214X  Examensarbete inom elektroakustik  Master's Project in Electro 
Acoustics 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
D  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
After fulfilling a master thesis in Electro 
Acoustics the student should be able to Studenten ska efter genomfört arbete i elektroakustik självständigt kunna 

1. ställa upp förutsättningarna för och planera ett större projekt, 1. determine prerequisites for and plan a 
larger project, 2 tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom 

teknikområdet på ett givet problem 2. apply the relevant knowledge and 
skills, which are acquired within the 
technical area, to a given problem, 3. bedöma projektets rimlighet och inhämta den kunskap som behövs för att 

driva det, 3. determine if the project is viable and 
collect the knowledge to run it, 4. driva projektet enligt planerna och fortlöpande hantera och dokumentera 

avvikelser från planerna på ett professionellt sätt, 4. pursue the project according to plan 
and continuously handle and document 
deviations from the plan in a 
professional way, 

5. redovisa projektet muntligt och skriftligt på ett sätt som uppfyller etablerade 
normer för struktur, språk och innehåll, 
6. reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga 
resultat 

5. make oral and written presentations of 
the project in a form that meets 
established norms with regard to 
structure, language and content, 7. visa ökade kunskaper och färdigheter inom ett elektroakustiskt 

problemområde. 6. reflect on, evaluate, and critically 
assess one’s own and others’ scientific 
results, 

 

Kursinnehåll 7. show increased knowledge in a 
Electro Acoustics problem area. Examensarbetet ska behandla ett problem inom elektroakustiken som är 

intressant för högskola, samhälle eller industri. Uppgiften ska innehålla 
frågeställningar av tillräcklig akademisk höjd inom ämnesområdet.  

Syllabus 
The master thesis work shall treat a 
problem in Electro Acoustics of 
sufficient academic quality, which is of 
interest for the university, society or 
industry.  

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. I uppgiften 
ingår att utföra opposition på ett annat examensarbete. The thesis work shall include a 

specification and plan for the task and to 
research the literature that is relevant for 
the task. The thesis shall be reported 
both in a written report and also as an 
oral presentation. An opposition on 
another thesis must also be performed. 

Examensarbetet utförs individuellt. Ett stort arbete kan i undantagsfall utföras 
av flera personer, men då ska varje enskild examensarbetare redovisa sitt 
arbete separat och tydligt visa vilka delar hon/han har ansvarat för och utfört. 
 

Förkunskaper The thesis work is a personal endeavour. 
A large work can be performed by 
several persons, but in that case each 
thesis should be reported separately, and 
clearly show the areas of responsibility 
for each participant. 

Behörigheten för att göra examensarbete inom elektroakustik prövas 
individuellt.  
 
Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

Kursfordringar Prerequisites 
The qualifications embarking on a thesis 
work in Electro Acoustics are tried 
individually. 

Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) (Mål 1, 2) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) (Mål 3) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) (Mål 4, 5, 6) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. Requirements 

Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) (Goal 1, 2) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) (Goal 3) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) (Goal 4, 5, 6) 
The title in Swedish and English will 
appear on the certificate. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Sten Ternström. 

970 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Required Reading 
The literature is individual. 

Other 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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DT215X  Examensarbete inom talkommunikation  Master's Project in Speech 
Communication 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Svante Granqvist, ssg@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7561 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT215X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1015. 

Replaces 2F1015. 

Mål Aim 
After fulfilling a master thesis in Speech 
Technology the student should be able 
to 

Studenten ska efter genomfört arbete i talteknologi självständigt kunna 
1. ställa upp förutsättningarna för och planera ett större projekt, 
2 tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom 
teknikområdet på ett givet problem 

1. determine prerequisites for and plan a 
larger project, 
2. apply the relevant knowledge and 
skills, which are acquired within the 
technical area, to a given problem, 

3. bedöma projektets rimlighet och inhämta den kunskap som behövs för att 
driva det, 
4. driva projektet enligt planerna och fortlöpande hantera och dokumentera 
avvikelser från planerna på ett professionellt sätt, 

3. determine if the project is viable and 
collect the knowledge to run it, 
4. pursue the project according to plan 
and continuously handle and document 
deviations from the plan in a 
professional way, 

5. redovisa projektet muntligt och skriftligt på ett sätt som uppfyller etablerade 
normer för struktur, språk och innehåll, 
6. reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga 
resultat 5. make oral and written presentations of 

the project in a form that meets 
established norms with regard to 
structure, language and content, 

7. visa ökade kunskaper och färdigheter inom ett talteknologiskt 
problemområde. 
 6. reflect on, evaluate, and critically 

assess one’s own and others’ scientific 
results, Kursinnehåll 

Examensarbetet ska behandla ett problem inom talteknologi som är intressant 
för högskola, samhälle eller industri. Uppgiften ska innehålla frågeställningar 
av tillräcklig akademisk höjd inom ämnesområdet.  

7. show increased knowledge in a a 
Speech Technology problem area. 

Syllabus 
I arbetet ingår att göra en specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka 
och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet 
redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. I uppgiften ingår att 
utföra opposition på ett annat examensarbete. 

The master thesis work shall treat a 
problem in Speech Technology of 
sufficient academic quality, which is of 
interest for the university, society or 
industry.  

Examensarbetet utförs individuellt. Ett stort arbete kan i undantagsfall utföras 
av flera personer, men då ska varje enskild examensarbetare redovisa sitt 
arbete separat och tydligt visa vilka delar hon/han har ansvarat för och utfört. 

The thesis work shall include a 
specification and plan for the task and to 
research the literature that is relevant for 
the task. The thesis shall be reported 
both in a written report and also as an 
oral presentation. An opposition on 
another thesis must also be performed. 

 

Förkunskaper 
Behörigheten för att göra examensarbete inom talteknologi prövas 
individuellt.  
 
Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

The thesis work is a personal endeavour. 
A large work can be performed by 
several persons, but in that case each 
thesis should be reported separately, and 
clearly show the areas of responsibility 
for each participant. 

Kursfordringar 
Prerequisites Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) (Mål 1, 2) 

Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) (Mål 3) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) (Mål 4, 5, 6) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

The qualifications embarking on a thesis 
work in Speech Technology are tried 
individually. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 5 p) (Goal 1, 2) 
Project part 2 (PRO2; 10 p) (Goal 3) 
Project part 3 (PRO3; 5 p) (Goal 4, 5, 6)
The title in Swedish and English will 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
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appear on the certificate. 
Övrigt 

Required Reading Examinator är Björn Granström eller Rolf Carlson. The literature is individual. 

Other 
Usual examiners are Björn Granström 
and Rolf Carlson. 
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DT217X  Examensarbete inom musikakustik  Master's Project in Music 
Acoustics 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
D  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
After fulfilling a master thesis in Music 
Acoustics the student should be able to: Studenten ska efter genomfört arbete i musikakustik självständigt kunna: 

1. ställa upp förutsättningarna för och planera ett större projekt, 1. determine prerequisites for and plan a 
larger project, 2 tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom 

teknikområdet på ett givet problem 2. apply the relevant knowledge and 
skills, which are acquired within the 
technical area, to a given problem, 3. bedöma projektets rimlighet och inhämta den kunskap som behövs för att 

driva det, 3. determine if the project is viable and 
collect the knowledge to run it, 4. driva projektet enligt planerna och fortlöpande hantera och dokumentera 

avvikelser från planerna på ett professionellt sätt, 4. pursue the project according to plan 
and continuously handle and document 
deviations from the plan in a 
professional way, 

5. redovisa projektet muntligt och skriftligt på ett sätt som uppfyller etablerade 
normer för struktur, språk och innehåll, 
6. reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga 
resultat 

5. make oral and written presentations of 
the project in a form that meets 
established norms with regard to 
structure, language and content, 7. visa ökade kunskaper och färdigheter inom ett musikakustiskt 

problemområde. 6. reflect on, evaluate, and critically 
assess one’s own and others’ scientific 
results, 

 

Kursinnehåll 7. show increased knowledge in a Music 
Acoustics problem area. Examensarbetet ska behandla ett problem inom musikakustiken som är 

intressant för högskola, samhälle eller industri. Uppgiften ska innehålla 
frågeställningar av tillräcklig akademisk höjd inom ämnesområdet.  

Syllabus 
The master thesis work shall treat a 
problem in Music Acoustics of 
sufficient academic quality, which is of 
interest for the university, society or 
industry.  

I arbetet ingår att göra en specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka 
och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet 
redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. I uppgiften ingår att 
utföra opposition på ett annat examensarbete. The thesis work shall include a 

specification and plan for the task and to 
research the literature that is relevant for 
the task. The thesis shall be reported 
both in a written report and also as an 
oral presentation. An opposition on 
another thesis must also be performed. 

Examensarbetet utförs individuellt. Ett stort arbete kan i undantagsfall utföras 
av flera personer, men då ska varje enskild examensarbetare redovisa sitt 
arbete separat och tydligt visa vilka delar hon/han har ansvarat för och utfört. 
 

Förkunskaper The thesis work is a personal endeavour. 
A large work can be performed by 
several persons, but in that case each 
thesis should be reported separately, and 
clearly show the areas of responsibility 
for each participant. 

Behörigheten för att göra examensarbete inom musikakustik prövas 
individuellt.  
 
Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

Kursfordringar Prerequisites 
The qualifications embarking on a thesis 
work in Music Acoustics are tried 
individually 

Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) (Mål 1, 2) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) (Mål 3) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) (Mål 4, 5, 6) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. Requirements 

Project part 1 (PRO1; 7,5 university 
credits) (Goal 1, 2) 
Project part 2 (PRO2; 15 university 
credits) (Goal 3) 
Project part 3 (PRO3; 7,5 university 
credits) (Goal 4, 5, 6) 
The title in Swedish and English will 
appear on the certificate. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Sten Ternström. 
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Required Reading 
The literature is individual. 

Other 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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DT218X  Examensarbete inom talkommunikation  Master's Project in Speech 
Communication 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Svante Granqvist, ssg@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7561 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT218X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1018. 

Replaces 2F1018. 

Mål Aim 
After fulfilling a master thesis in Speech 
Technology the student should be able 
to 

Studenten ska efter genomfört arbete i talteknologi självständigt kunna 
1. ställa upp förutsättningarna för och planera ett större projekt, 
2 tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom 
teknikområdet på ett givet problem 

1. determine prerequisites for and plan a 
larger project, 
2. apply the relevant knowledge and 
skills, which are acquired within the 
technical area, to a given problem, 

3. bedöma projektets rimlighet och inhämta den kunskap som behövs för att 
driva det, 
4. driva projektet enligt planerna och fortlöpande hantera och dokumentera 
avvikelser från planerna på ett professionellt sätt, 

3. determine if the project is viable and 
collect the knowledge to run it, 
4. pursue the project according to plan 
and continuously handle and document 
deviations from the plan in a 
professional way, 

5. redovisa projektet muntligt och skriftligt på ett sätt som uppfyller etablerade 
normer för struktur, språk och innehåll, 
6. reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga 
resultat 5. make oral and written presentations of 

the project in a form that meets 
established norms with regard to 
structure, language and content, 

7. visa ökade kunskaper och färdigheter inom ett talteknologiskt 
problemområde. 
 6. reflect on, evaluate, and critically 

assess one’s own and others’ scientific 
results, Kursinnehåll 

Examensarbetet ska behandla ett problem inom talteknologi som är intressant 
för högskola, samhälle eller industri. Uppgiften ska innehålla frågeställningar 
av tillräcklig akademisk höjd inom ämnesområdet.  

7. show increased knowledge in a 
Speech Technology problem area. 

Syllabus 
I arbetet ingår att göra en specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka 
och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet 
redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. I uppgiften ingår att 
utföra opposition på ett annat examensarbete. 

The master thesis work shall treat a 
problem in Speech Technology of 
sufficient academic quality, which is of 
interest for the university, society or 
industry.  

Examensarbetet utförs individuellt. Ett stort arbete kan i undantagsfall utföras 
av flera personer, men då ska varje enskild examensarbetare redovisa sitt 
arbete separat och tydligt visa vilka delar hon/han har ansvarat för och utfört. 

The thesis work shall include a 
specification and plan for the task and to 
research the literature that is relevant for 
the task. The thesis shall be reported 
both in a written report and also as an 
oral presentation. An opposition on 
another thesis must also be performed. 

 

Förkunskaper 
Behörigheten för att göra examensarbete inom talteknologi prövas 
individuellt.  
 
Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

The thesis work is a personal endeavour. 
A large work can be performed by 
several persons, but in that case each 
thesis should be reported separately, and 
clearly show the areas of responsibility 
for each participant. 

Kursfordringar 
Prerequisites Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) (Mål 1, 2) 

Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) (Mål 3) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) (Mål 4, 5, 6) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

The qualifications embarking on a thesis 
work in Speech Technology are tried 
individually. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 5 p) (Goal 1, 2) 
Project part 2 (PRO2; 10 p) (Goal 3) 
Project part 3 (PRO3; 5 p) (Goal 4, 5, 6)
The title in Swedish and English will 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
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appear on the certificate. 
Övrigt 

Required Reading Examinator är Björn Granström eller Rolf Carlson. The literature is individual. 

Other 
Usual examiners are Björn Granström 
and Rolf Carlson. 
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DT2212  Musikakustik  Music Acoustics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Svante Granqvist, ssg@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7561 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F Lab    8 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, E3, F4, MEDIA4 Lektioner    48 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT2212 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1212.<BR>Ges vartannat år. Ges ej 07/08. 

Replaces 2F1212.<BR>Given every second year. Not given 07/08. 

Kortbeskrivning Abstract 
Music has always been used for 
communication, entertainment, and 
artistic creation. The course in music 
acoustics covers the musical instruments 
as we know them today and new 
methods for generating sounds for 
musical purposes. The focus is on the 
acoustical principles and basic design of 
the traditional instruments. A general 
part treats the basics of our hearing and 
perception of sounds, and how music 
perception is influenced by the 
acoustical characteristics of the room. 

Människan har i alla tider använt musik för kommunikation, förströelse och 
konstnärligt skapande. Kursen i musikakustik behandlar vanliga 
musikinstrument och nya metoder för att generera de ljud som används i 
musikaliskt syfte. Tyngdpunkten ligger på de traditionella musikinstrumentens 
akustiska funktion och grundläggande dimensionering. En allmän del 
behandlar vår hörsel och uppfattning av ljud, samt hur upplevelsen av musik 
påverkas av rummets akustiska egenskaper.  
 

Mål 
Efter fullgjord kurs ska du kunna 

• förklara musikinstrumentens och sångröstens akustiska funktion 
utifrån grundläggande fysikaliska principer 

Aim 
After completing the course you should 
be able to  • beräkna och mäta fundamentala akustiska egenskaper för 

musikinstrument och musikljud 
• explain the acoustical 

function of musical 
instruments and the singing 
voice from basic physical 
principles 

• dimensionera prototyper för sträng- och blåsinstrument 
• redogöra för och använda olika metoder för modellering av 

musikinstrument och syntes av musikljud • calculate and measure basic 
acoustical properties of 
musical sounds and 
instruments  

• tillämpa rumsakustiska fundamenta för att beräkna ljudnivå, 
efterklangstid och reflexmönster och relatera dem till rummets 
inverkan på uppfattning av musik 

• design and calculate the 
dimensions of prototypes for 
string and wind instruments 

• beskriva hörselegenskaper som är av betydelse för uppfattning av 
musik 

• describe and use different 
methods for modelling of 
musical instruments and for 
synthesis of musical sounds 

• extrahera och återge huvuddragen i utvalda vetenskapliga artiklar 
inom musikakustikens forskningsfält 

 
• apply basic laws of room 

acoustics to calculate sound 
levels, decay time, and 
reflection patterns and relate 
them to the influence of the 
room on the perception of 
music 

Kursinnehåll 
Akustik: Akustiska vågekvationen. Plana och sfäriska vågor. Elektroakustiska-
mekaniska analogier. Egenmoder. Strängar. Membran. Rör. Fouriertransform-
spektrum. 
Örat och hörseln: Örats fysiologi. Frekvens och tonhöjd/tonläge. Vibrato. 
Amplitud och hörnivå/hörstyrka. Maskering. Spektrum, klang, strävhet. 
Perception av ljudföljder. 

• extract and present the main 
content of a selection of 
scientific articles on music 
acoustics   

Musikinstrumenten: Mekanisk konstruktion. Excitationsprinciper. 
Källspektrum, återkoppling och spektrumformning i resonatorsystem. 
Spektralt innehåll: stationärt ljud och transienter. Strålningsegenskaper. 
Bleckblås. Träblås. Stråk. Piano. Orgel. Sångröst.  

Syllabus 
Acoustics: Wave equation, plane and 
spherical waves, electrical-acoustic-
mechanical analogies. Eigenmodes, 
strings, membranes, and pipes. Fourier 
transforms and spectra. 

Skalan i teori och praktik: Liksvävande temperatur. Pytagoreisk och ren skala. 
Mätningar på spelad musik. Ren och sträckt oktav. 
Rumsakustik: Rumsakustiska grundbegrepp. Ljudutbredning i rum. 
Podieakustik. Binauralt hörande. Auditory Perception: The physiology of 

the ear. Frequency and pitch, vibrato. 

978 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Modellering och datormusik: Syntesmetoder, ’physical modeling’, val av 
styrparametrar. 

Amplitude and loudness. Masking. 
Spectrum, timbre, roughness. Perception 
of sound structures.  Musical instruments: Mechanical 
design. Principles of excitation source 
spectrum, feedback and spectral shaping 
by resonators. Spectral contents in 
steady-state and transients. Sound 
radiation. Brass, woodwind, strings, 
piano, organ, singing. Numerical 
synthesis. 

Förkunskaper 
Kunskaper i fysik och fourieranalys motsvarande basblocket för E eller D. 
Kursen 2F1400/DT2400 Elektroakustik ger en god grund. 

Påbyggnad 
2F1213/DT2213 Musical Communication and Music Technology kan med 
fördel läsas parallellt. Scales and Tuning: Equal temperament, 

Pythagorean and just tuning. 
Measurements on performed music, 
pure and stretched octaves. Kursfordringar 

Godkänd skriftlig tentamen, laborationskurs, projekt. Room Acoustics: Basic concepts, sound 
propagation in rooms, binaural hearing, 
artificial head stereophony. Kurslitteratur 

Donald Hall: Musical Acoustics, 3rd ed. Brooks/Cole, 2002. Modelling and Computer Music: 
Synthesis methods. Physical modelling, 
control parameters. 

Kompletterande kurskompendium, KTH-TMH, 2005. 
 
Rekommenderad bredvidläsning Prerequisites 
Fletcher N.H. & Rossing T: The Physics of Musical Instruments, 2nd ed. 
Springer-Verlag, 1998. 

Physics and fourier analysis equivalent 
to undergraduate level.  
The course 2F1400/DT2400 
Electroacoustics gives a good 
foundation. 

Barron M: Auditorium Acoustics and Architectural Design, E & FN Spon, 
1993. 
Yost  W: Fundamentals of Hearing, Academic Press, 2000.   Follow up 
 2F1213/DT2213 Musical 

Communication and Music Technology 
may well be taken as a parallel course. Övrigt 

Ordinarie examinator är Anders Askenfelt. 
Requirements 
One written examination, laboratory 
course, project work. 

Required Reading 
Donald Hall: Musical Acoustics, 3rd ed. 
Brooks/Cole, 2002. 
Compendium TMH-KTH, 2005. 
 
Recommended reading 
Fletcher N.H. & Rossing T: The Physics 
of Musical Instruments, 2nd ed. Springer-
Verlag, 1998. 
Barron M: Auditorium Acoustics and 
Architectural Design, E & FN Spon, 
1993. 
Yost  W: Fundamentals of Hearing, 
Academic Press, 2000.   

Other 
Usual examiner is Anders Askenfelt. 
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DT2213  Musikalisk kommunikation och musikteknologi  Musical Communication and 
Music Technology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Anders Friberg, andersf@speech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7876 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
A-F Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
LJD(MEDIA4) Övningar    8 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MDAT(D4) Lab    12 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4, F4, TSOVM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT2213 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1213. 

Replaces 2F1213. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course offers a multi-disciplinary 
overview of the principles of musical 
communication, combining the latest 
results from music psychology and 
performance research with current music 
technology. The first part is an overview 
of music psychology including 
communication of musical structure, 
synthesis and recognition of emotions, 
grooves biological motion- and 
experimental methodology. The second 
part covers music technology, including 
the MIDI protocol, synthesis methods, 
instrument and voice simulations, and 
computer tools. The course aims at an 
understanding of the limitations and 
possibilities of current music production 
tools for musical communications.  

This course offers a multi-disciplinary overview of the principles of musical 
communication, combining the latest results from music psychology and 
performance research with current music technology. The first part is an 
overview of music psychology including communication of musical structure, 
synthesis and recognition of emotions, grooves biological motion- and 
experimental methodology. The second part covers music technology, 
including the MIDI protocol, synthesis methods, instrument and voice 
simulations, and computer tools. The course aims at an understanding of the 
limitations and possibilities of current music production tools for musical 
communications.  
 

Mål 
The overall goal is obtain a thorough scientific understanding of the basic 
principles for how music is communicated from a musician to a listener and 
be able to apply this knowledge in music applications, including new ways of 
musical interactions. 

Aim 
The overall goal is obtain a thorough 
scientific understanding of the basic 
principles for how music is 
communicated from a musician to a 
listener and be able to apply this 
knowledge in music applications, 
including new ways of musical 
interactions. 

The student should after the course be able to 
• identify and describe the major principles for musical communication 

including structural, emotional and gestural expression, 
• describe and analyze the control aspect of musical instruments 

regarding limitations, expressive freedom and parameter mapping, 
• critically read a scientific paper in music communication and extract 

useful information, 
The student should after the course be 
able to 

• identify and describe the 
major principles for musical 
communication including 
structural, emotional and 
gestural expression, 

• use commercial software tools (sequencers, synthesizers) for 
symbolic music (MIDI) manipulation, 

• implement a pd (pure-data) patch for basic sound synthesis and 
manipulation of musical control data in real-time. 

• describe and analyze the 
control aspect of musical 
instruments regarding 
limitations, expressive 
freedom and parameter 
mapping, 

 

Kursinnehåll 
The communication chain, the role of the musician versus computer-generated 
performances. 
Marking musical structure: tempo, phrasing, harmonic and melodic tension, 
repetitive patterns and grooves, articulation, accents, ensemble timing. 

• critically read a scientific 
paper in music 
communication and extract 
useful information, Emotional expression: The composition’s inherent expression, acoustical cues, 

mapping of emotions, synthesis, automatic recognition, comparisons with 
other types of expression (facial, gesture, speech), cultural versus innate 
codes. 

• use commercial software 
tools (sequencers, 
synthesizers) for symbolic 
music (MIDI) manipulation, Allusions to motion: Inferences from dance and other human motion patterns, 

• implement a pd (pure-data) 
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final ritardando, hand gestures. patch for basic sound 
synthesis and manipulation 
of musical control data in 
real-time. 

The musical context: Concert, background, film music. 
Technical aspects: Synchronization, randomness. The MIDI standard: coding, 
controls, Standard MIDI files, General MIDI. Synthesis: Sample players, 
sound libraries, sampling, looping and physical modeling. Syllabus 

The communication chain, the role of 
the musician versus computer-generated 
performances. 

Computer tools: pd (pure data), Director Musices, sound editors, sequencers, 
notation editors, samplers, audio analysis, gesture analysis. 

Marking musical structure: tempo, 
phrasing, harmonic and melodic tension, 
repetitive patterns and grooves, 
articulation, accents, ensemble timing. 

This course will not cover topics that are already dealt with in 
2E1390/EN2100 Auditory Perception and 2F1410/DT1410 Audio 
Technology. The overlap is also small with 2F1212/DT2212 Music Acoustics, 
which deals mainly with the physical and acoustical properties of instruments. Emotional expression: The 

composition’s inherent expression, 
acoustical cues, mapping of emotions, 
synthesis, automatic recognition, 
comparisons with other types of 
expression (facial, gesture, speech), 
cultural versus innate codes. 

 

Förkunskaper 
The course is part of the Major/Minor Sound for the Media Technology 
programme (180 p) at KTH. The course is elective for the D and E 
programmes. The formal prerequisites vary depending on the student’s 
intended ultimate specialisation. Being able to play a musical instrument is 
useful but not required. 
For KTH Media (compulsory): 2E1390/EN2100 Auditory Perception, 
2F1410/DT1410 Audio Technology. 
For KTH Electro (recommended): 2F1400/DT2400 Electroacoustics, DT2410 
Audio Technology. 
For KTH Computer Science (recommended): 2E1390/EN2100 Auditory 
Perception, 2E1395/EN2200 Pattern Recognition. 
Whenever feasible, the course project groups will be assembled so as to 
contain participant from Media, D, E and the Royal College of Music. Such an 
integration is an important part of achieving the course goals. 
KTH students may take this course in parallel with 2F1212/DT2212 Music 
Acoustics, also in period 4, which is a good complement. The resulting work 
load will be rather high. 

Allusions to motion: Inferences from 
dance and other human motion patterns, 
final ritardando, hand gestures. 
The musical context: Concert, 
background, film music. 
Technical aspects: Synchronization, 
randomness. The MIDI standard: 
coding, controls, Standard MIDI files, 
General MIDI. Synthesis: Sample 
players, sound libraries, sampling, 
looping and physical modeling. 
Computer tools: pd (pure data), Director 
Musices, sound editors, sequencers, 
notation editors, samplers, audio 
analysis, gesture analysis. 
This course will not cover topics that are 
already dealt with in 2E1390/EN2100 
Auditory Perception and 
2F1410/DT1410 Audio Technology. 
The overlap is also small with 
2F1212/DT2212 Music Acoustics, 
which deals mainly with the physical 
and acoustical properties of instruments. 

Kursfordringar 
Passing of a written exam (4,5 university credits), a group project (1,5 
university credits) and a laboratory schedule (1,5 university credits). 

Kurslitteratur Prerequisites 
The course is part of the Major/Minor 
Sound for the Media Technology 
programme (180 p) at KTH. The course 
is elective for the D and E programmes. 
The formal prerequisites vary depending 
on the student’s intended ultimate 
specialisation. Being able to play a 
musical instrument is useful but not 
required. 
For KTH Media (compulsory): 
2E1390/EN2100 Auditory Perception, 
2F1410/DT1410 Audio Technology. 
For KTH Electro (recommended): 
2F1400/DT2400 Electroacoustics, 
DT2410 Audio Technology. 
For KTH Computer Science 
(recommended): 2E1390/EN2100 
Auditory Perception, 2E1395/EN2200 
Pattern Recognition. 
Whenever feasible, the course project 
groups will be assembled so as to 
contain participant from Media, D, E 
and the Royal College of Music. Such 
an integration is an important part of 
achieving the course goals. 
KTH students may take this course in 
parallel with 2F1212/DT2212 Music 
Acoustics, also in period 4, which is a 
good complement. The resulting work 
load will be rather high. 

Selection of scientific papers mainly summaries of each area. For sale at the 
department. 
 
Rekommenderad bredvidläsning: 
 
Robert Rowe (2001) Machine Musicianship, The MIT press, March 2001 
ISBN 0-262-18206-8, 416 pp. includes CD-ROM 
for sale at Kårbokhandeln 
 
Juslin, PN &Sloboda, JA, Eds. (2002), Music and emotion: Theory and 
research. New York: Oxford University Press. 
 
R. Parncutt & G.E. McPherson: The Science and Psychology of Music 
Performance, Creative Strategies for Teaching and Learning, Oxford 
University Press, 2002. 
 

Övrigt 
Usual examiner is Sten Ternström. 

Requirements 
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Passing of a written exam (4,5 
university credits), a group project (1,5 
university credits) and a laboratory 
schedule (1,5 university credits). 

Required Reading 
Selection of scientific papers mainly 
summaries of each area. For sale at the 
department. 

Other 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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DT222X  Examensarbete inom talkommunikation för 
magisterexamen 

Degree Project in Speech 
Communication (Master of 
Science) 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 30 Svante Granqvist, ssg@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7561 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
A-F  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT222X Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1022. 

Replaces 2F1022. 

Mål Aim 
The goal is that, after completing the 
course, you will be able to: Examensarbetet utgör ett större självständigt arbete av utredande karaktär 

  
Efter genomfört examensarbete ska du kunna: • apply scientific methods 

using a scientific perspective • tillämpa vetenskaplig metod med ett vetenskapligt förhållningssätt 
• identify and formulate a 

problem in a scientifically 
established way 

• identifiera och formulera ett problem på ett vetenskapligt vedertaget 
sätt. 

• genomföra en omvärldsanalys för ett givet område • perform  a state-of-the-art 
review of a given field • utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera 

olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring 
dessa val. 

• based on a given problem 
description choose, adapt, 
and combine different 
investigative methods, and be 
able to motivate and 
critically reflect upon these 
choices 

• planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån uppsatta delmål 
och tidsramar 

• praktiskt tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under 
studietiden • plan and execute an 

independent project with 
defined sub-goals and within 
a given time frame 

• kritiskt granska och värdera ett vetenskapligt arbete, identifiera 
styrkor och svagheter, samt föreslå hur arbetet kan vidareutvecklas 

• framställa en rapport som med gott språkbruk klart och tydligt 
beskriver de olika stegen i ett specifikt vetenskapligt arbete och som 
följer vedertagen praxis vid vetenskaplig rapportering 

• apply the knowledge and 
skills acquired during the 
course of your  studies 

• critically review and evaluate 
a scientific work, identify 
strengths and weaknesses, 
and suggest further 
improvements 

• presentera och diskutera ett vetenskapligt arbete muntligt på ett klart, 
tydligt och mottagaranpassat sätt inom givna tidsramar 

• identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 
din kompetens. 

• using good language and 
following accepted practice 
in scientific reporting, write a 
report which clearly 
describes the different steps 
in a specific scientific work 

 

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett problem inom talteknologi som är intressant 
för högskola, samhälle eller industri. Uppgiften ska innehålla frågeställningar 
av tillräcklig akademisk höjd inom ämnesområdet.  • present and publicly discuss 

a scientific work orally, in a 
clear, consistent manner, 
adapted to the audience and 
within a given time frame 

I arbetet ingår att göra en specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka 
och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet 
redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. I uppgiften ingår att 
utföra opposition på ett annat examensarbete. • identify one’s need for 

further knowledge and 
continuously develop one’s 
own competencies. 

Examensarbetet utförs individuellt. Ett stort arbete kan i undantagsfall utföras 
av flera personer, men då ska varje enskild examensarbetare redovisa sitt 
arbete separat och tydligt visa vilka delar hon/han har ansvarat för och utfört. 

Syllabus  
The master thesis work shall treat a 
problem in Speech Technology of 
sufficient academic quality, which is of 
interest for the university, society or 
industry.  

Förkunskaper 
Behörigheten för att göra examensarbete inom talteknologi prövas 
individuellt.  
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Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen. 

The thesis work shall include a 
specification and plan for the task and to 
research the literature that is relevant for 
the task. The thesis shall be reported 
both in a written report and also as an 
oral presentation. An opposition on 
another thesis must also be performed. 

Kursfordringar 
Projektdel 1 (PRO1; 7,5 hp) (Mål 1, 2) 
Projektdel 2 (PRO2; 15 hp) (Mål 3) 
Projektdel 3 (PRO3; 7,5 hp) (Mål 4, 5, 6) 
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

The thesis work is a personal endeavour. 
A large work can be performed by 
several persons, but in that case each 
thesis should be reported separately, and 
clearly show the areas of responsibility 
for each participant. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt. 
 

Prerequisites 
Övrigt The qualifications embarking on a thesis 

work in Speech Technology are tried 
individually. 

Examinator är Björn Granström eller Rolf Carlson. 

Requirements 
Project part 1 (PRO1; 5 p) (Goal 1, 2) 
Project part 2 (PRO2; 10 p) (Goal 3) 
Project part 3 (PRO3; 5 p) (Goal 4, 5, 6)
The title in Swedish and English will 
appear on the certificate. 

Required Reading 
The literature is individual. 

Other 
Usual examiners are Björn Granström 
and Rolf Carlson. 

 

984 
CSC CSC 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

DT2400  Elektroakustik  Electroacoustics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Svante Granqvist, ssg@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 790 7561 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    34 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, F4, M4, T4 Övningar    12 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Lab    8 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT2400  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1400. 

Replaces 2F1400. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course treats the principles for 
recording and reproducing sound. The 
focus lies on the function of and design 
methods for the transducers 
(microphones and loudspeakers) that are 
part of the reproduction chain. A general 
part of the course treats acoustic 
fundamentals and sound propagation in 
order to explain how e.g. room acoustics 
and psychoacoustics affects the demands 
on the transducers. 

Kursen behandlar principerna för upptagning, registrering och återgivning av 
ljud. Tyngdpunkten ligger på funktionssätt och dimensioneringsmetoder för de 
omvandlare (mikrofoner och högtalare), som ingår i överföringskedjan. En 
allmän del behandlar akustiska storheter och ljudutbredning för att ge insikt i 
hur bland annat rumsakustiken påverkar de krav man ställer på omvandlarna. 
 

Mål 
Deltagarna skall efter genomgången kurs kunna 

• använda akustiska fundamenta för att kunna beräkna t.ex. ljudnivå, 
efterklangstid och riktverkan, 

Aim 
Participants should be able to 

• redogöra för olika omvandlarprinciper och deras samspel med 
omvandlarens mekaniska impedans och akustiska 
strålningsegenskaper i högtalare och mikrofoner, 

• use acoustic fundamentals to 
calculate e.g. sound level, 
reverberation time and 
directivity, 

• utnyttja analogier mellan elektrisk, mekanisk och akustisk domän för 
att kunna ställa upp och analysera ekvivalenta scheman för 
elektroakustiska omvandlare, 

• describe different transducer 
principles and their relation 
to the transducer’s 
mechanical impedance and 
acoustical radiation 
properties in loudspeakers 
and microphones, 

• dimensionera högtalarlådor och horn för elektrodynamiska 
högtalarelement, 

• översiktligt beskriva olika tekniker för analog lagring av ljud, 
• use analogies between the 

electrical, mechanical and 
acoustical domains to draw 
and analyze equivalent 
diagrams for electro-
acoustical systems, 

• redogöra för vad som skiljer ultraljudsteknik från tekniken som 
används för hörbara frekvenser, 

• beskriva hörselns begränsningar, speciellt dessas betydelse vid 
dimensionering av system för ljudåtergivning. 

 • design boxes and horns for 
electro-dynamic loudspeaker 
drivers, 

Kursinnehåll 
Hörseln och dess begränsningar. Allmän teori för ljudvågor. Mekaniska och 
akustiska impedanser. Analoga scheman för elektriska, mekaniska och 
akustiska system. Grundekvationerna för elektromekaniska fyrpoler. 
Högtalare och mikrofoner. Mekanisk, optisk och magnetisk ljudregistrering. 
Ultraljudsteknik. Mätmetoder. 

• give an overview of analog 
methods for storage of 
sound, 

• describe the differences 
between techniques for 
ultrasound and the technique 
used for audible frequencies,  

• describe the limitations of 
hearing, in particular those 
relevant to design of 
reproduction systems. 

Förkunskaper 
Elteknisk grundkunskap, särskilt komplexräkning, och kretsteori. 

Påbyggnad 
Syllabus 2F1410/DT2410 Audioteknik ger ett komplement. 
The hearing and its limitations. General 
theory for sound waves. Mechanical and 
acoustical impedances. Analog electrical 
diagrams mechanical and acoustical 
systems. The equations for 
electromechanical two-ports. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen och laborationskurs. 

Kurslitteratur 
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Liljencrants J., Granqvist S.: Kompendium i Elektroakustik, KTH 2004, och 
övningsuppgifter 

Loudspeakers and microphones. 
Mechanical, optical and magnetical 
recording of sound. Ultrasound 
technology. Methods of measurement.  

Övrigt Prerequisites 
Ordinarie examinator är Sten Ternström. Basic electrotechnical theory, in 

particular circuit theory and complex 
calculus. 

Follow up 
2F1410/DT2410 Audiotechnology. 

Requirements 
Approved written examination and 
practical laboratory course. 

Required Reading 
Liljencrants J., Granqvist S.: 
Kompendium i Elektroakustik, KTH 
2004, (in Swedish), with exercises. 

Other 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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DT2410  Audioteknik  Audio Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Sten Ternström, sten@speech.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7855 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
LJD(MEDIA4) Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4, F4, IAM(MEDIA4), TSOVM1 Lab    12 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Projektuppgift    20 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT2410  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2F1410. 

Replaces 2F1410. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course teaches the principles and 
current techniques for the production 
and distribution of sound, including 
music and speech. The purpose is to 
give an integrated view of how various 
complex audio systems are constructed 
and used when analog and digital 
techniques are used together with 
general storage and communication 
technology. 

Kursen behandlar principer och aktuell teknik för produktion och distribution 
av ljudande programmaterial. Syftet är att ge en helhetsbild av hur analog och 
digital ljudteknik samverkar med generell lagrings- och 
kommunikationsteknologi i olika moderna audiosystem.  
 

Mål 
Efter genomgången kurs ska deltagaren  

• kunna utforma och beskriva analoga och digitala ljudsystem för 
givna tillämpningar med avseende på centrala tekniska parametrar 
såsom antal kanaler, omvandlartyper, datareduktionsmetoder, 
transmission, bandbredder, effekter, och lagringsmedier, 

Aim 
The participants shall upon completion 
of this course 

• be able to specify at a block 
diagram level the 
functions/components that 
must or may be included in 
audio systems for various 
applications; with regard for 
technical constraints such as 
channel count, converter 
types, data reduction 
methods, power requirements 
and storage.  

• kunna värdera audiosystem med avseende på ljudkvalitet och 
lämplighet för en given tillämpning, 

• ha grundläggande insikt i hur ljuddata brukar hanteras i realtid i 
audioprogram och i operativsystem, 

• behärska praktiskt handhavande av grundfunktionerna i ett mixerbord 
tillsammans med dynamikprocessor, efterklangsenhet och equaliser, 

• förstå de inledande sidorna av databladen för IC-kretsar för audio, 
• kunna kommunicera med yrkesfolk inom audio på hög nivå, 

• be able to assess audio 
systems with regard to sound 
quality and suitability in 
given applications  

• på kort tid kunna sätta sig in i och deltaga i projektering, 
handhavande och underhåll av nya och äldre ljudanläggningar, 

• kunna ge talrika exempel på hur transformer, signalteori, diskret 
matematik, informationsteori, elektronik och fysik kommer till 
användning i praktiken inom audiotekniken. 

• be acquainted with how 
realtime audio data are 
usually managed in audio 
software and in operating 
systems 

 

Kursinnehåll • have obtained basic 
experience with using a 
mixing desk and its major 
peripherals such as dynamics 
processor, reverb unit and 
equaliser 

Ljudåtergivning i två och tre dimensioner. A/D-D/A-omvandling för audio i 
detalj. Signalbearbetning i studio. Datareduktion. Orientering om 
audiokonstruktion med färdiga IC-kretsar. Ljudkvalitetsmätning. Hårddiskars 
egenskaper. Optiska skivor för audio. Mjukvaruarkitekturer för audio. 
Audiohantering för radio, TV och bredband.  • be able to understand the first 

few pages of data sheets for 
audio integrated circuits 

En fördjupning inom ett eget valt område inom audioteknik sker i 
grupparbetet, som utmynnar i en teknisk artikel. För en detaljerad beskrivning, 
se kursens hemsida. • be able to participate in the 

planning, deployment and 
maintenance of new and 
existing systems  

 

Förkunskaper • have a broad perspective on 
how transforms, signal 
theory, discrete mathematics, 
information theory, 

Förkunskapskraven varierar med deltagarens bakgrund. Kursen är valbar för 
Media 3-4, E4 och D4. Kursen ingår i Medieteknikprogrammets specialisering 
Ljud. Kursen fungerar som påbyggnad till såväl 2F1400/DT2400 
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Elektroakustik som till 2E1390 Ljudperception.  
 
För Media 3-4: 2D1574/DM1574 Medieteknik gk, och 2F1120/DT1120 
Spektrala transformer för Media.  
För E4: 2F1400/DT2400 Elektroakustik och signalteorikurserna.   
För övriga: Grundläggande datorteknik samt något om digital filtrering och 
spektrala transformer, motsvarande 2F1120/DT1120.  
 
Deltagarna förväntas ha olika fokus i sina utbildningar: 
Media: teorin för uppfattande av ljud och vad som förmedlas till lyssnaren, 
Elektro: teorin för signaler och i viss mån datorteknik i audiosystem, 
Data: teorin för ljudbaserad människa-datorinteraktion och 
systemprogrammering. 

electronics and physics all 
come together in audio 
applications  

Syllabus 
Two- and three-dimensional sound 
reproduction, surround formats. A/D and 
D/A conversion for audio in detail. 
Studio signal processing. Data reduction 
methods. Integrated circuits for audio. 
Hard disks and audio. Optical disks in 
audio. Sound quality assessment. 
Software architectures for audio. Audio 
in broadcasting. The course assignment 
involves writing an in-depth article on a 
self-selected sub-topic in audio.  For a 
detailed description, please see the home 
page of this course.  Påbyggnad 

Diskuteras med kursledaren. Prerequisites 
The prerequisite knowledge varies with 
the background of the participant. This 
course is elective for Media 3-4, E4 and 
D4. The course may be taken as a major 
(with thesis) or a minor (without thesis) 
in the Media Technology programme. 
This course is also a part of the 
Industrial Audio Technology track from 
the department of Speech, Music and 
Hearing. The course is a good 
complement to both 2F1400/DT2400 
Electroacoustics.  
 
For Media 3-4: (compulsory) 
2D1574/DM1574 MediaTech 
fundamentals 12p and 2E1390 Sound 
perception 5p and 2F1120/DT1120 
Spectral transforms for media.  
For E4: (not compulsory but highly 
recommended) 2F1400/DT2400 
Electroacoustics and the signal theory 
courses.  
For D4: (not compulsory but highly 
recommended) MMI: 2D1620. 
 
The participants are expected to have 
different emphasis depending on 
background: Media Technology: the 
theory for perception of sound and for 
what is communicated to the listener. 
Electrical Engineering: the theory of 
audio signals and digital technology in 
audio systems.   
Computer Science: the theory for sound-
based man-machine interaction and 
systems programming. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (4,5 hp), grupparbete (1,5 hp) och laborationskurs 
(1,5 hp). 

Kurslitteratur 
John Watkinson: The Art of Digital Audio, third edition, Focal Press 2001. 
ISBN 0-240-51587-0; alternativt John Watkinson: Introduction to Digital 
Audio, samma förlag. 
Audioteknik idag, en artikelsamling producerad i föregående års grupparbeten. 
Ett omfångsrikt kompletterande material delas ut under kursens gång.  
 

Övrigt 
Ordinarie examinator är Sten Ternström. 

Follow up 
Please discuss with the instructor. 

Requirements 
Written exam (4,5 university credits), 
group assignment (1,5 university 
credits) and laboratory sessions (1,5 
university credits). 

Required Reading 
John Watkinson: The Art of Digital 
Audio, third edition, Focal Press 2001. 
ISBN 0-240-51587-0. (Alternative: John 
Watkinson: Introduction to Digital 
Audio).  
Audioteknik idag, a collection of articles 
written by earlier course participants. 
A wide range of supplementary material 
is distributed during the course.  
Workbook and laboratory materials.  
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Other 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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DT2420  Högtalarkonstruktion  Loudspeaker Design 
 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 Svante Granqvist, ssg@csc.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 790 7561 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
Fail, pass Föreläsningar    14 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish Lab    14 h          Språk/Language 
http://www.csc.kth.se/DT2420 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course treats methods to measure 
and design hifi loudspeakers. The 
function of the loudspeaker driver, and 
the effects on sound reproduction of the 
box design at both low and high 
frequencies are treated in detail, as well 
as methods for measurement of 
distortion and frequency response. The 
course has practical parts with 
simulation and measurements. The 
course is given together with DT242V 
and takes place in evenings and is given 
in Swedish. 

Kursen behandlar metoder för att mäta på och konstruera hifihögtalare. 
Högtalarelementets verkningssätt och hur återgivningen påverkas av lådans 
utformning vid både höga och låga frekvenser behandlas ingående, liksom 
mätmetoder för distorsion och tonkurva. Kursen innehåller praktiska moment 
med simulering och mätteknik. Kursen samläses med DT242V och ges på 
kvällstid. Kursen ges på svenska.  
 

Mål 
Deltagarna skall efter genomgången kurs kunna 

• beskriva hur den elektrodynamiska högtalaren omvandlar en elektrisk 
signal till ljud Aim 

Participants shall after the course be able 
to 

• beskriva vilken inverkan lådans utformning har på högtalarsystemets 
egenskaper • describe how the electro-

dynamical loudspeaker 
converts an electrical signal 
to sound 

• använda simuleringsverktyg och modern mätteknik som hjälpmedel 
för att konstruera ett högtalarsystem och dimensionera delningsfilter 

• välja lämpliga mätmetoder för de olika delproblemen vid 
högtalarkonstruktion • describe the effects of the 

box design on the sounding 
properties of the loudspeaker 
system 

• välja lämpliga metoder för perceptuell utvärdering av högtalarsystem 
 

• use simulation tools and 
moderns measurement 
techniques as aids for 
loudspeaker and crossover 
design 

Kursinnehåll 
Högtalarelementet och Thiele/Small-parametrar. Sluten låda och 
basreflexlåda. Baffelsteg. Rummets inverkan. Delningsfilter. Datorsimulering. 
Mätteknik, svepmätningar, impulssvar, Fouriertransform, spektrum, 
perceptuell utvärdering. 

• choose appropriate 
measurement methods for the 
different problems in 
loudspeaker design 

Ett högtalarsystem dimensioneras i projektform. 
 

• choose appropriate methods 
for perceptual evaluation of 
loudspeaker systems. 

Förkunskaper 
Elektroakustik DT2400. 

Syllabus 
Kursfordringar The loudspeaker driver and Thiele/Small 

parameters. Closed and vented boxes. 
Baffle step. Effects of the room. 
Crossover filters. Computer simulation. 
Measurement techniques, sweep 
measurements, impulse response. 
Fourier transform, spectrum, perceptual 
evaluation. 

Obligatorisk närvaro. 
Godkänd projektuppgift (delrapport och rapport) och två inlämningsuppgifter. 

Kurslitteratur 
Testing Loudspeakers av Joseph D’Appolito ISBN 1-882580-17-6 samt 
kompletterande material. 
 A loudspeaker system is designed in 

project form. 
Övrigt 

Prerequisites Ordinarie examinator är Sten Ternström. Electro acoustics DT2400. 

Requirements 
Obligatory presence. 
Project assignment (preliminary and 
final reports) and two assignments. 

Required Reading 
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Testing Loudspeakers by Joseph 
D’Appolito ISBN 1-882580-17-6 and 
complements. 

Other 
Usual examiner is Sten Ternström. 
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ED1100  Ingenjörsvetenskap  Engineering Science 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jan Scheffel, 

jan.scheffel@alfvenlab.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

G Kursnivå/Level 
U, G Tel. 790 8939 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
CL1 Föreläsningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Övningar    12 h          Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/ED110
0/ 

Lektioner    8 h          Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Technology does not exist in Nature - all 
of technology is created by man. While 
natural science is focused on laws and 
phenomena of Nature, the science of 
technology is more concerned with 
man’s methods for using objects. 
Engineering science expands the science 
of technology to the fields of 
mathematical modelling, history of 
science, and the professional role of the 
engineer. The purpose of the  course is 
that the student should acquire basic 
knowledge and skills within these areas.  

Teknik finns inte i naturen - all teknik är skapad av människan. Medan 
naturvetenskapen fokuserar på lagar och sammanhang i naturen, handlar 
teknikvetenskapen snarare om människans metoder att använda föremål. 
Ingenjörsvetenskapen utvidgar teknikvetenskapen till att omfatta exempelvis 
matematisk modellering, teknikhistoria och ingenjörens professionella roll. 
Syftet med kursen Ingenjörsvetenskap. är att studenten skall inhämta 
grundläggande kunskaper och färdigheter inom dessa områden.  
 
Kursmålen, som också examineras, utgörs av att kunna: 
 

• skapa en matematisk modell för ett givet förlopp i stegen 
problemidentifiering, antaganden, lösning, tolkning, verifiering och 
implementering 

 
The course objectives are examined. 
Thus the student should be able to: 

• create mathematical models 
for a given process in the 
steps: problem identification, 
assumptions, solution, 
interpretation, verification, 
and implementation 

• göra uppskattningar, rimlighetsbedömningar och utföra 
dimensionsanalys av erhållna samband 

• använda Maple och Excel som stöd vid problemlösning 
• redogöra för de viktigaste genombrotten i teknikutvecklingen 
• reflektera över manliga och kvinnliga ingenjörers roll i samhället 

med utgångspunkt i kursinnehållet 
• make estimations and carry 

out dimensional analysis of 
deduced relations  

• use Maple and Excel as 
support for problem solving och ha en  

 • give an account of major 
breakthroughs in the 
evolution of technology 

• grundläggande färdighet i att skriftligt och muntligt kommunicera 
teknik och naturvetenskap. 

• reflect over the roles of male 
and female engineers in 
society with a perspective 
relating to the course 
material 

 

Kursinnehåll 
Teknikens och naturvetenskapens framväxt. 
  

and show Att förstå naturen och göra dynamiska modeller av förlopp i naturen. 
  

• basic skills in written and 
oral communication of 
technology and science 

 Storheter och enheter. 
 Metodik för konstruktion av matematiska modeller. 
Uppskattningar. Rimlighetsbedömningar. Proportionalitet. Modellanpassning. 
Dimensionsanalys. Simulering. 

Syllabus 
 The evolution of 
technology and the natural sciences. 
Understanding nature and making 
dynamical models of natural 
phenomena.  

  
 Datorverktygen Maple och Excel. 
 
 Ingenjörens och teknikanvändarens roller.  Quantities and units. 

Methodology for development of 
mathematical models. Estimations. 
Proportionalitet. Model fitting. 
Dimensional analysis. Simulation. 

 
Grundläggande muntlig och skriftlig presentationsteknik. 
 

 The computer tools 
Maple and Excel.  Kursfordringar 
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Inlämningsuppgifter 4.5 hp 
 Deltagande i seminarier och lektioner 1.5 hp 
 Didaktiskt moment 1.5 hp 
Kursen använder en lärandefokuserad pedagogik med målinriktade 
föreläsningar, och övningar till stor del genomförda som grupparbeten. 

 The roles of the 
engineer in society. 
 Basic skills in oral 
and written presentation techniques. 

Requirements 
Home assignments 4.5 hp.  
 Participation in 
seminars and lectures 1.5 hp. 
 Oral presentation 
1.5 hp. 
 The course is based 
on learning oriented pedagogics.  
 Lectures are goal 
oriented and class sessions are partially 
 carried out as group 
work. 

Kurslitteratur 
B. Sundin, Den kupade handen, Carlssons, 1998. 
 F. R. Giordano and M. D. Weir, A first course in 
 mathematical modeling. Brooks/Cole. 
 G. Grimvall, Basic facts and skills in physics. 
 Fysikinst., KTH. 
 Litteratur om genusfrågor för ingenjörer, utdelas.
  
 Required Reading 

B. Sundin, Den kupade handen, 
Carlssons, 1998. Övrigt 

Studenten bör införskaffa KTH-CD på KTHB inför kursstart, eftersom viss 
programvara från denna CD används i kursen. 

 F. R. Giordano and 
M. D. Weir, A first course in 
 mathematical 
modeling. Brooks/Cole. 
 G. Grimvall, Basic 
facts and skills in physics. 
 Fysikinst., KTH. 
 Literature on issues 
of gender for engineers, handouts. 

Other 
The student should, if possible, 
download Maple and Excel to a home 
computer. 
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ED1110  Vektoranalys  Vector Analysis 
 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 Jan Scheffel, 

jan.scheffel@alfvenlab.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

G Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 8939 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish Föreläsningar    12 h          Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/ED111
0/ 

Övningar    12 h          Kurssida/Course Page 

Obligatorisk för högskoleing. som fortsätter med E-utbildning 

Ersätter 2A1165 

Replaces 2A1165 

Mål Aim 
The purpose of the course is to provide 
an understanding of the basic relations 
of vector analysis, to demonstrate 
practical applications of vector analysis 
and to train the student in problem 
formalization and in methods of 
solution. 

Kursen är lärandeorienterad och har som syfte att ge förståelse för de 
vektoranalytiska sambanden, att visa på praktiska tillämpningar av 
vektoranalys samt att ge träning i problemformalisering och lösningsmetoder. 
 
Kursmålen, som också examineras, utgörs av att kunna: 
  

• redogöra för skalära och vektorvärda funktioners egenskaper och 
skilja på dessa vid beräkningar 

The course objectives are examined. 
Thus the student should be able to: 
 • ge fysikalisk tolkning av gradienten, divergensen och rotationen och 

relaterade begrepp 
• explain the characteristics of 

scalar and vector valued 
functions and master these in 
calculations 

• utföra derivation och integration av vektorvärda funktioner i 
kartesisk, cylindrisk och sfärisk geometri 

• provide a physical 
interpretetation of the 
gradient, divergence, and 
related concepts 

• transformera vektorvärda funktioner mellan olika koordinatsystem 
• använda nablaräkning för förenkling av vektoranalytiska samband 
• utföra grundläggande beräkningar med kartesiska tensorer 

• carry out differentiation and 
integration of vector valued 
funcions in cartesian, 
cylindrical and spherical 
geometry  

• redogöra för viktiga vektorfältsmodeller av naturen 
• lösa Laplaces och Poissons ekvationer i enkla fall 

 

Kursinnehåll • transform vector valued 
functions between different 
coordinate systems 

Skalära och vektorvärda funktioner. Derivering och integration av vektorvärda 
funktioner. Gradienten. Potentialen. Linje- och ytintegraler. Gauss’ sats. 
Stokes’ sats. Nablaoperatorer. Indexräkning. Integralsatser. 
Koordinattransformationer. Några viktiga vektorfält. Laplaces och Poissons 
ekvationer.  

• use nabla operations for 
simplification of vector 
analytical expressions 

• give an account of important 
vector field models of Nature  

• solve the Laplace and and 
Poisson equations for simple 
cases 

Förkunskaper 
Grundläggande matematisk analyskurs i en och flera variabler. 

Syllabus Kursfordringar Scalar and vector valued functions. 
Differentiation and integration of vector 
valued functions. The gradient. The 
potential. Line and surface integrals. 
Gauss´ and Stokes´ theorems. Nabla 
operators. Index operations. Integral 
theorems. Coordinate transformations. 
Important vector fields. The equations of 
Laplace and Poisson. 

Löpande examination används. Den utgörs av 
hemuppgifter samt individuellt arbete och grupparbete på övningstid. 
Tentamen ges för de som önskar högre betyg. 
 
Övrigt: Kursen använder en lärandefokuserad pedagogik med 
målinriktade föreläsningar och övningar till stor del genomförda som 
grupparbeten. 

Prerequisites Kurslitteratur Basic courses in calculus in one and 
many variables. A. Ramgard: Vektoranalys. Köps på Kårbokhandeln.  

 Requirements 
Continual examination in the form of 
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home assignments as well as individual 
work and group work during class 
sessions. A written exam is given for the 
higher grades. 

Required Reading 
A. Ramgard: Vektoranalys. Available at 
Kårbokhandeln. 

Other 
The course is based on learning oriented 
pedagogics.  
 Lectures are goal 
oriented and class sessions are partially 
 carried out as group 
work. 
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ED2200  Energi och fusionsforskning  Energy and Fusion Research 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Jan Scheffel, 
jan.scheffel@alfvenlab.kth.se 

 6 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
U, G Tel. 790 8939 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass Per Brunsell, 

per.brunsell@alfvenlab.kth.se 
ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 

TFEPM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
E4, F4, M4, T4 Tel. 08-790 6246 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  4 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/ED220
0/ 

Föreläsningar    26 h          Kurssida/Course Page 
Övningar    12 h          
 

Ersätter 2A1151 

Replaces 2A1151 

Mål Aim 
The main objective of this course is to 
present and discuss fusion energy in the 
perspective of future national and global 
energy scenarios, as well as to provide 
basic knowledge in fusion physics. 

Syftet med kursen är att diskutera framtidens energiproblematik och 
fusionsenergins kommande roll samt att ge grundläggande kunskaper i 
fusionsfysik. 
 

  Kursmålen, som också examineras, utgörs av att kunna: The student should be able to 
• översiktligt redogöra för den nationella och globala 

energiproduktionen i ett uthållighetsperspektiv 
• give an overview of the 

national and global energy 
production within a 
sustainable perspective 

• diskutera behovet av fusionsenergi i den framtida 
elenergiproduktionen • discuss the need for fusion 

energy for future production 
of electricity 

• beskriva principerna för magnetisk inneslutning, både på partikel- 
och makroskopisk nivå 

• describe the principles for for 
magnetic confinement, both 
at particle- and at 
macroscopic level 

• redogöra för de viktigaste plasmamodellerna 
• lösa enklare jämvikts-, stabilitets- och transportproblem inom 

fusionsplasmafysiken 
• redogöra för de viktigaste plasmaparametrarna och 

diagnostikmetoder för dessa i ett fusionsplasma 
• give an account of the most 

important plasma models 
• solve simpler problems 

within the fusion plasma 
physics fields of equilibrium, 
stability and transport 

• förklara hur olika uppvärmningsmetoder fungerar 
• beskriva funktionen av, och komponenterna i, framtida 

fusionskraftverk 
• describe the basic plasma 

parameters and correspon-
ding diagnostic techniques 
for fusion plasmas 

• redogöra för alternativa inneslutningsprinciper och den planerade 
utvecklingen av tokamaken till reaktor. 

 
• explain the function of 

different plasma heating 
techniques 

Kursinnehåll 
Kursen ger en översiktlig introduktion till energiproblemen och 
fusionsforskning.  • describe the components of a 

fusion reactor, and their 
functions  Speciellt behandlas följande områden. 

Energibehovet. Olika energikällor. Miljö och energi. Möjliga 
framtidsscenarier. Fusionsenergins potential. 

• give an account of alternative 
confinement schemes and the 
planned route to a reactor Kort fusionshistorik. Forskningen på KTH och globalt. 

Lawsonkriteriet. Om fusionsplasmat. Plasmats Syllabus 
kvalitetsparametrar. The course provides an introduction to 

the internationaal energy problems and 
to fusion research. In particular, the 
following topics are treated: 

Teoretiska plasmamodeller. Jämvikt. Stabilitet. Transport Tokamaken idag 
och som reaktor.  
Alternativ fusion. Tröghetsinneslutning.   The energy demand. 

Different energy sources. Environment 
and energy. Possible future energy 
scenarios. The potential of fusion 
energy.  

Reaktorns konstruktion. 
Fusionsenergins säkerhets- och miljöfrågor. 
Studiebesök vid den experimentella fusionsanläggningen 
Extrap T2R ingår.  Brief history of 

fusion research. The research at KTH 
and internationally.  

 

 The Lawson 

996 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

criterion. The fusion plasma and its 
quality parameters.  Förkunskaper 

Rekommenderad bakgrund (ej nödv.) är en kurs i plasmafysik.  Theoretical plasma 
models.  

Kursfordringar  Equilibrium. 
Stability. Transport.  Examinationen är fortlöpande; den utgörs av deltagande i undervisningen + 

mindre grupparbeten (1.5 hp) och inlämningsuppgifter (4.5 hp). 
Övrigt: Kursen är lärandeorienterad med målinriktade föreläsningar 
och med övningar delvis genomförda som grupparbeten. 

 The tokamak today 
and as a reactor.  
 Alternative fusion. 
Inertial confinement.  
 The components of 
a reactor.  Kurslitteratur 

Jan Scheffel and Per Brunsell: Fusion physics –   Safety and 
environmental problems.  an introduction to the physics behind fusion energy, Stockholm 2007. 
 Demonstration of 
the experimental device Extrap T2R at 
the Alfvén Lab, KTH. 

 

Prerequisites 
The course EF2200 Plasma Physics is 
recommended, albeit not necessary. 

Requirements 
Continual examination, consisting of 
home assignments (4.5 credits) and 
group work (1.5 credits). 

Required Reading 
Jan Scheffel and Per Brunsell: Fusion 
physics –  
 an introduction to 
the physics behind fusion energy, 
Stockholm 2007. 

Other 
The course is learning oriented, with 
lectures using focus problems and class 
exercises partially carried out as group 
work. 
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ED2210  Elektromagnetiska vågor i dispersiva media  Electromagnetic Processes in 
Dispersive Media 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Torbjörn Hellsten, 
torbjorn.hellsten@alfvenlab.kth.se 

 6 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 6171 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TFEPM1 Föreläsningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4, F4 Övningar    6 h          Valfri för/Elective for 
Swedish alt. English  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/ED221
0/ 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1145 

Replaces 2A1145 

Mål Aim 
The objective is to give a deeper 
understanding and knowledge of treating 
electromagnetic processes in the areas of 
plasma physics, astrophysics, radio 
astronomy and physical optics. After 
finishing this course the students should 
be able to treat problems of wave 
propagation, absorption and emission of 
electromagnetic waves in anisotropic 
media. 

Kursen har som syfte att ge förståelse om utbredning, absorption och emission 
av elektromagnetisk vågor i dispersiva media. Den ger en mycket god grund 
för förståelse av dessa processer i plasma, som behövs i 
doktorandutbildningen, och ger också praktiska tillämpningar med 
generaliserade funktioner, Fourier- och Laplacetransformer och 
Greenfunktioner. 
 
Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna 

  
• Redogöra för hur de elektromagnetiska fälten bestäms av sina källor; 

fördelar med att använda vektorpotential och olika Gaugevilkor; de 
olika konserveringslagarna. 

• Använda multipolutveckling av elektriska och magnetiska fält. 
• Redogöra för olika sätt att beskriva återverkan från media på 

stationära och tidsvarierande fält.  
• Redogöra för olika sorters återverkan och allmänna egenskaper hos 

svarstensorer.  
• Redogöra för samband mellan vågutbredning och absorption. 
• Kunna beräkna svarstensorer för ett kallt plasma och känna till hur de 

skiljer sig åt från ett varmt plasma.  
• Redogöra för hur vågfältet bestäms av sina källor och vad en 

dispersionsrelation är. 
• Redogöra för hur man bestämmer en vågs energitäthet och hur vågor 

dämpas. 
• Redogöra för hur vågutbredning beräknas med ray-tracing och vad 

som händer vid cut-off och resonanser. 
• Redogöra för hur man beskriver polarisation av transversella vågor. 
• Redogöra för emission av elektromagnetiska vågor och samband 

mellan spontan och stimulerad emission och absorption. 
• Känna till Larmor formeln och Lienard-Wiercherts potentialer, som 

metoder för att beräkna emission. 
 

Kursinnehåll 
Vektorpotential, Gaugevilkor, Maxwells ekv. på tensorform och Maxwells 
spänningstensor, multipolutveckling, Fouriertransformationer, generaliserade 
funktioner (ovanliga sådana för elfältteori som delta funktioner, trunkation, 
tecken Cauchys principal värdes funktion), Greenfunktioner, 
Laplacetransformationer, konturintegration, Svarstensorer, Kramers-Kronig 
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relationer Onsagerrelationerna, dispersiva media, kristaller, kallt plasma, 
isotropt varmt plasma, vågekvationen, dispersionsrelationer, polarisation, 
polarisation av transversella vågor, geometrisk optik, resonanser, cut-off, 
dämpning av vågor, energiflöden även i rumsligt dispersiva media, vågor i 
anisotropa kristaller, vågor i plasma (MHD vågor och Langmuir vågor), 
energi hos vågor, absorption, spontan och stimulerad emission, 
Larmorformeln, Einsteinkoefficienter, Landaudämpning, cyclotrondämpning, 
Lienard-Wierchert potentialer. 
 

Kursfordringar 
Löpande examination genom hemuppgifter samt skriftlig tentamen. 

Kurslitteratur 
Electromagnetic processes in dispersive media, D. B. Melrose and R. C. 
McPhedran, Cambridge University Press 1991. 
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ED2220  Experimentell fusionsplasmafysik  Experimental Fusion Plasma 
Physics 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Per Brunsell, 
per.brunsell@alfvenlab.kth.se 

 6 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 6246 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TFEPM2 Föreläsningar    16 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4 Övningar    8 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Lab    12 h          Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/ED222
0/ 

 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1190 

Replaces 2A1190 

Mål Aim 
The purpose of this course is to make 
the student familiar with basic 
experimental and diagnostic techniques 
used in magnetic confinement fusion 
plasma physics research. The student 
will learn about techniques for 
generation of high temperature toroidal 
fusion plasmas and be able to 
understand the physics underlying the 
common fusion plasma diagnostics 
methods. Experimental techniques for 
generation of fusion plasmas will be 
exemplified by studying the systems at 
the EXTRAP T2R reversed field pinch 
device at KTH. In addition, the student 
will gain practical experience of using 
some diagnostics that are available at 
EXTRAP T2R and analyzing real 
measurement data. Physics concepts 
underlying the plasma diagnostic 
methods will be introduced and 
discussed during lectures, using a 
systematic approach from first 
principles. A number of plasma 
diagnostic applications will be 
introduced in more detail.  

The purpose of this course is to make the student familiar with basic 
experimental and diagnostic techniques used in magnetic confinement fusion 
plasma physics research. The student will learn about techniques for 
generation of high temperature toroidal fusion plasmas and be able to 
understand the physics underlying the common fusion plasma diagnostics 
methods. Experimental techniques for generation of fusion plasmas will be 
exemplified by studying the systems at the EXTRAP T2R reversed field pinch 
device at KTH. In addition, the student will gain practical experience of using 
some diagnostics that are available at EXTRAP T2R and analyzing real 
measurement data. Physics concepts underlying the plasma diagnostic 
methods will be introduced and discussed during lectures, using a systematic 
approach from first principles. A number of plasma diagnostic applications 
will be introduced in more detail.  
 
After passing the course, the student should be able to 

• describe experimental techniques for generation of high temperature 
toroidal fusion plasmas,   

• formulate the underlying physics principles for common plasma 
diagnostic methods, 

• estimate measurement errors in plasma diagnostic data,  
• explain the technical features of some commonly used basic plasma 

diagnostic applications,  
 
After passing the course, the student 
should be able to • demonstrate the practical usage of some selected plasma diagnostics 

that are available at EXTRAP T2R, • describe experimental 
techniques for generation of 
high temperature toroidal 
fusion plasmas,   

• write simple computer codes for acquiring, analyzing and plotting 
data from some selected plasma diagnostics using commercial 
software packages (IDL, MATLAB), • formulate the underlying 

physics principles for 
common plasma diagnostic 
methods, 

• perform certain common data analysis tasks, such as Fourier 
transform and signal filtering using available software routines, 

present analyzed data in graphic form in short reports, that includes written 
material that describes the diagnostic setup and the data analysis methods 
used. 

• estimate measurement errors 
in plasma diagnostic data,  

• explain the technical features 
of some commonly used 
basic plasma diagnostic 
applications,  

 

Kursinnehåll • demonstrate the practical 
usage of some selected 
plasma diagnostics that are 
available at EXTRAP T2R, 

Experimental techniques for generation of high temperature toroidal fusion 
plasmas, including vacuum technology, magnets, energy storage, plasma 
control methods and data acquisition.  Underlying principles for common 
plasma diagnostic methods such as magnetic measurements, measurements of • write simple computer codes 

for acquiring, analyzing and 
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plasma particle flux, measurements of plasma refractive index, 
electromagnetic emission by free electrons, electromagnetic radiation from 
bound electrons, scattering of electromagnetic radiation, measurements of ion 
processes. Practical usage of some basic plasma diagnostic applications. The 
selection of diagnostic applications is based on the systems available at 
EXTRAP T2R, and includes magnetic diagnostics, interferometer, Thomson 
scattering, spectrometers, bolometers, SXR camera, and electric probes.  

plotting data from some 
selected plasma diagnostics 
using commercial software 
packages (IDL, MATLAB), 

• perform certain common data 
analysis tasks, such as 
Fourier transform and signal 
filtering using available 
software routines, 

 • present analyzed data in 
graphic form in short reports, 
that includes written material 
that describes the diagnostic 
setup and the data analysis 
methods used. 

Förkunskaper 
Good knowledge of physics and electromagnetics. 

Kursfordringar 
Individual home assignments will be given that exemplify the theory. Group 
assignments will be given that require the students to use diagnostics and 
analyze data to obtain specific information, e. g. electron temperature and 
density, radial radiation profiles, or plasma fluctuation characteristics. Course 
credits will be given for completed individual and group assignments. 

Syllabus 
Experimental techniques for generation 
of high temperature toroidal fusion 
plasmas, including vacuum technology, 
magnets, energy storage, plasma control 
methods and data acquisition.  
Underlying principles for common 
plasma diagnostic methods such as 
magnetic measurements, measurements 
of plasma particle flux, measurements of 
plasma refractive index, electromagnetic 
emission by free electrons, 
electromagnetic radiation from bound 
electrons, scattering of electromagnetic 
radiation, measurements of ion 
processes. Practical usage of some basic 
plasma diagnostic applications. The 
selection of diagnostic applications is 
based on the systems available at 
EXTRAP T2R, and includes magnetic 
diagnostics, interferometer, Thomson 
scattering, spectrometers, bolometers, 
SXR camera, and electric probes.  

Kurslitteratur 
Experimental Fusion Plasma Physics, Per Brunsell, KTH, 2007 
 

Prerequisites 
Good knowledge of physics and 
electromagnetics. 

Requirements 
Individual home assignments will be 
given that exemplify the theory. Group 
assignments will be given that require 
the students to use diagnostics and 
analyze data to obtain specific 
information, e. g. electron temperature 
and density, radial radiation profiles, or 
plasma fluctuation characteristics. 
Course credits will be given for 
completed individual and group 
assignments. 

Required Reading 
Experimental Fusion Plasma Physics, 
Per Brunsell, KTH, 2007 
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ED2230  Kaos och självorganisation  Chaos and Self-organization 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Michael Tendler, tendler@fusion.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7709 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TFEPM1, TFEPM2 Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4, F4, TICSM1  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/ED223
0/ 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1170 

Replaces 2A1170 

Mål Aim 
Self-organization is a new way of 
addressing nature, economy, biology 
and many other aspects of man and 
environment. Described phenomena are 
typically far from static equilibrium, 
strongly influenced by the external 
environment and organize themselves 
through chaotic fluctuations.    

Self-organization is a new way of addressing nature, economy, biology and 
many other aspects of man and environment. Described phenomena are 
typically far from static equilibrium, strongly influenced by the external 
environment and organize themselves through chaotic fluctuations.    
Aim 
Understanding for mechanisms that lead from chaotic behaviour to perfect 
order and harmony. Meaning of catastrophes like avalanches, earth quakes, 
stock market crashes and so on.   

Aim 
Understanding for mechanisms that lead 
from chaotic behaviour to perfect order 
and harmony. Meaning of catastrophes 
like avalanches, earth quakes, stock 
market crashes and so on.   

 
After completion of the course the student shall be able to 
1. explain the ubiquitous power laws emerging in different fields 
2. apply power laws to Gutenberg – Richter statistics of earthquakes, 
starquakes and solar flares 

 
After completion of the course the 
student shall be able to 3. describe the sand-pile paradigm and quantify the algorithm  1. explain the ubiquitous power laws 
emerging in different fields 4. show the robustness and sensitivity to initial and boundary conditions 

5. explain the origin of the self-organization using the game of life as the 
example 

2. apply power laws to Gutenberg – 
Richter statistics of earthquakes, 
starquakes and solar flares 6. use the self-organization paradigm in addressing density and temperature 

profiles in tokamaks 
3. describe the sand-pile paradigm and 
quantify the algorithm  

7. create a Java-implementation of one of the selforganizing systems 4. show the robustness and sensitivity to 
initial and boundary conditions 8. use the program to qualitatively hint at some of the attributes of the system 5. explain the origin of the self-
organization using the game of life as 
the example 

9. write a report where to describe the model and implementations 
 

6. use the self-organization paradigm in 
addressing density and temperature 
profiles in tokamaks 

Kursinnehåll 
Chaos and self-organization. The Gutenberg-Richter law. Fractal geometry. 
Mandelbrot diagrams. The 1/f distribution. The sandpile model. Applications 
in plasma physics. 

7. create a Java-implementation of one 
of the selforganizing systems 
8. use the program to qualitatively hint 
at some of the attributes of the system  
9. write a report where to describe the 
model and implementations Förkunskaper 

Basic courses in physics, mathematics and computer science are 
recommended, although not required. Syllabus 

Chaos and self-organization. The 
Gutenberg-Richter law. Fractal 
geometry. Mandelbrot diagrams. The 1/f 
distribution. The sandpile model. 
Applications in plasma physics. 

Kursfordringar 
Hand in exercises and group-work. 

Kurslitteratur 
Prerequisites Mandelbrot B., The Fractal Geometry of Nature, New York, Freeman, 1983. 
Basic courses in physics, mathematics 
and computer science are recommended, 
although not required. 

Prigogine I., From Being to Becoming, San Francisco, Freeman, 1980. 
Tendler M., Kontroll över Kaos i Starkt Magnetiserat Plasma, Fysik-Aktuellt, 
nr 2, s. 25- 28, 1997 

Requirements 
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 Hand in exercises and group-work. 

Required Reading Övrigt Mandelbrot B., The Fractal Geometry of 
Nature, New York, Freeman, 1983. The course is learning-oriented with goal related lectures and with class 

exercises carried out as group work. The examination is continuous; it consists 
in participation at lectures, group works and in solving hand out exercises. 

Prigogine I., From Being to Becoming, 
San Francisco, Freeman, 1980. 
Tendler M., Kontroll över Kaos i Starkt 
Magnetiserat Plasma, Fysik-Aktuellt, nr 
2, s. 25- 28, 1997. 

Other 
The course is learning-oriented with 
goal related lectures and with class 
exercises carried out as group work. The 
examination is continuous; it consists in 
participation at lectures, group works 
and in solving hand out exercises. 
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ED2250  Publicering av examensarbete inom 
fusionsplasmafysik 

Publication of Masters Project in 
Fusion Plasma Physics 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Jan Scheffel, 

jan.scheffel@alfvenlab.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
U, G Tel. 790 8939 Betygsskala/Grading, KTH 
Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska eller Engelska/ Swedish or English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1050 

Replaces 2A1050 

Mål Aim 
The course builds on the student’s 
Master’s Thesis, with the purpose that 
the student should learn about the 
relevant processes required for 
publication. 

Kursen är en fortsättningskurs på examensarbetet. Syftet är att ge kunskap om 
de processer som är nödvändiga för att kunna publicera examensarbetet.  
 
 Studenten skall efter kursen 

 • Kunna bearbeta ett forsknings/utvecklingsresultat så att det kan 
publiceras 

The course objectives are examined. 
Thus the student should: 

• Känna till regler om rätten till forskningsresultat och publicerat 
material 

• Produce a publishable report 
from an earlier research or 
development study  • Be knowledgeable about the 
rights to results of research 
and published material 

Kursinnehåll 
Publicering av del av examensarbetet som leder till minst ett av följande 
moment Syllabus 

Publication of part of Master’s Thesis, 
leading to at least one of: • Publikation och presentation av artikel vid vetenskaplig konferens 

eller i en vetenskaplig tidskrift • Publication and presentation 
of paper at scientific 
conference or in a science 
journal 

• Publicering av artikel i en facktidskrift 
• Publicering av populärvetenskaplig artikel för tidskrift eller annat 

media • Publication in a technical 
journal • Framställande av allmänt tillgänglig programvara 

• Patentansökan eller andra betydande steg mot kommersialisering av 
resultat  

• Publication of popular 
science article in journal or 
in other media  • Development of publicly 
available software Förkunskaper • Application for patent or 
other decisive step for 
commersialisation of results  

För att antas till kursen krävs att examinatorn för ED225X examensarbete 
inom Fusionsplasmafysik bedömer att arbetet har förutsättningar att kunna 
publiceras Prerequisites 

For course eligibility, the examiner for 
the course ED225X Master’s thesis in 
Fusion Plasma Physics should judge that 
the Master Thesis work is publishable. 

Kursfordringar 
Studenten skall uppvisa färdigt, engelskspråkigt  
manuskript för publicering/deltagande i för ämnesområdet relevant 
facktidskrift/konferens eller motsvarande sammanhang för annan form av 
publikation. Manuskriptet behöver inte ha accepterats av 
facktidskrift/konferens vid kursslut, men det skall hålla tillräcklig nivå och 
kvalitet för att kunna accepteras för publicering. 

Requirements 
The student should produce a 
manuscript, written in English, for 
publication/participation in relevant 
technical journal/conference or for other 
form of publication. The manuscript 
need not be accepted for publication at 
the completion of the course, but it 
should hold sufficient level and quality 
to be accepted for publication. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt i samråd med handledare.  
 

Required Reading 
To be decided together with tutor.  
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ED225X  Examensarbete inom Fusionsplasmafysik  Master´s thesis in Fusion Plasma 
Physics 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 Jan Scheffel, 

jan.scheffel@alfvenlab.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
 Tel. 790 8939 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
Svenska / Swedish or Engelska/English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1011 

Replaces 2A1011 

Mål Aim 
Kursen syftar till att utveckla studentens 
förmåga att självständigt kunna utföra 
och rapportera ett arbete inom området 
fusionsplasmafysik. 

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt kunna 
utföra och rapportera ett arbete inom området fusionsplasmafysik. 
 
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att  

Efter genomgången kurs förväntas 
studenten ha förmåga att • formulera en vetenskaplig undersökningsidé med anknytning till 

vetenskapliga teorier och/eller tidigare forskning inom området • formulera en vetenskaplig 
undersökningsidé med 
anknytning till vetenskapliga 
teorier och/eller tidigare 
forskning inom området 

• göra ändamålsenliga val av vetenskaplig metod, motivera dessa och 
använda de valda metoderna på ett systematiskt och kompetent sätt 

• kunna formulera relevanta och välgrundade slutsatser med 
hänvisning till tidigare forskning • göra ändamålsenliga val av 

vetenskaplig metod, motivera 
dessa och använda de valda 
metoderna på ett systematiskt 
och kompetent sätt 

• redovisa ett arbete skriftligt och muntligt på en nivå som motsvarar 
träningen i vetenskapligt redovisningssätt och vetenskaplig praxis.  

 
• kunna formulera relevanta 

och välgrundade slutsatser 
med hänvisning till tidigare 
forskning 

Kursinnehåll 
Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom fusionsrelaterad 
fysik. Förslag på examensarbeten finns på avdelningens hemsidor. Studenten 
kan även ge egna förslag, som då måste godkännas av handledaren. För att 
uppgiften ska godkännas som examensarbete måste intressanta 
frågeställningar inom ämnesområdet ha definierats. Tyngdpunkten i arbetet 
ska ligga på utredning och analys. Programmeringsarbete kan ingå. 
Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst 
fem kvalificerade arbetsmånader. 

• redovisa ett arbete skriftligt 
och muntligt på en nivå som 
motsvarar träningen i 
vetenskapligt 
redovisningssätt och 
vetenskaplig praxis.  

 

 
I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Arbetet redovisas skriftligt i en rapport (normalt på engelska) och presenteras 
muntligt. 
 

Förkunskaper 
Studenten skall ha minst 210 hp från tidigare civilingenjörsstudier, eller 
motsvarande. Vidare krävs kunskaper motsvarande centrala ämnen inom 
området. 

Kursfordringar 
Projektdel 1, inläsning (PRO1; 6 hp) 
 Projektdel 2, utredning och analys (PRO2; 16 hp) 
 Projektdel 3, rapportskrivning (PRO3; 8 hp) 
  
 Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans  
med en annan student. I det senare fallet skall examinator tillse att varje 
students arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete. 
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Examinator bestämmer betygsnivå efter samråd med handledare. Betyget 
bestäms efter en sammanvägning av uppfyllandet av ett antal delkriterier, 
varav ett är tiden för projektets genomförande. Specifika kriterier meddelas 
studenten vid kursstart.   
 
 Beroende på studentens utbildningsprogram kan  
deltagande i opposition av annat examensarbete krävas för fullgjord kurs. 
 
Övrigt: Student som inte är färdig med sitt arbete inom åtta  
månader, riskerar att bli underkänd på kursen. Beslut fattas i förekommande 
fall i samråd mellan examinator och programansvarig. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt i samråd med handledare.  
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EF1100  Ingenjörsvetenskap  Engineering Science 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Nils Brenning, nils.brenning@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08-790 7688 Kursnivå/Level 
U, G Maria Malmström, malmstro@ket.kth.se Betygsskala/Grading, KTH 
 Tel. 790 8745 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
COPEN1 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Kursuppläggning/Time   Period  4 
Föreläsningar    24 h          

Svenska / Swedish Övningar    12 h          Språk/Language 
http://www.spp.ee.kth.se/edu/courses/EF1100/ Lektioner    8 h          Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1510 

Replaces 2A1510 

Mål Aim 
Technology does not exist in Nature – 
all technology is designed by man. 
While the natural sciences focus on laws 
of Nature, the science of technology is 
mainly concerned with the methods that 
humans use to design and manufacture 
objects to fulfil our wants and desires. 
Engineering Science extends the science 
of technology to include topics as 
mathematical modelling, the science of 
technology, and the engineer’s 
professional role. These are also the 
main topics for this course in 
Engineering Science. 

Teknik finns inte i naturen – all teknik är skapad av människan. Medan 
naturvetenskapen fokuserar på lagar och sammanhang i naturen, handlar 
teknikvetenskapen snarare om människans metoder att använda föremål. 
Ingenjörsvetenskapen utvidgar teknikvetenskapen till att omfatta exempelvis 
matematisk modellering, teknikhistoria och ingenjörens professionella roll. 
Dessa är också huvudämnena för kursen Ingenjörsvetenskap. 
. 
Efter genomgången kurs skall Du kunna  

• skapa en matematisk modell för ett givet förlopp i stegen 
problemidentifiering, antaganden, lösning, tolkning, verifiering och 
implementering 

The ambition is that you, after having 
taken the course, will be able to  

• göra uppskattningar, rimlighetsbedömningar och utföra 
dimensionsanalys (av erhållna samband) • create a mathematical model 

for a given scenario in the 
steps problem identification, 
assumptions, solution, 
interpretation, validation and 
implementation  

• behärska Maple för enklare problemlösning som grund för framtida, 
mer avancerade, tillämpningar 

• använda Excel till att rita grafer, utföra beräkningar och göra enklare 
modellering 

• beskriva huvuddragen i teknikens och naturvetenskapens historiska 
utveckling och resonera kring deras inbördes relation  

• make estimates, check 
formulas and carry out 
dimensional analysis (of 
derived relations) • reflektera över manliga och kvinnliga ingenjörers roller i samhället 

med utgångspunkt från kursinnehållet • use Maple as a tool for 
simple problem solving, to 
serve as a basis for future 
more advanced applications 

• ge korta muntliga och skriftliga presentationer av tekniskt- och/eller 
naturvetenskapligt material 

 • use Excel to draw graphs, 
make calculations and do 
simple modelling 

Kursinnehåll 
Teknikens och naturvetenskapens framväxt. Att förstå och göra dynamiska 
modeller av förlopp i naturen. Storheter och enheter. Uppskattningar. Metodik 
för konstruktion av matematiska modeller. Rimlighetsbedömningar. 
Proportionalitet. Modellanpassning. Dimensionsanalys. Simulering. 
Datorverktygen Maple och Excel. Ingenjörens och teknikanvändarens roller.  
Grundläggande presentationsteknik. 

• give an account of the major 
breakthroughs in the history 
of technology and reflect on 
their mutual relations 

• be able to reflect on the 
gender perspective of the 
engineer's role in society 

 • make short oral and written 
presentations of technical 
and scientific matters Förkunskaper 

Kunskaper i matematik och fysik motsvarande särskild behörighet. Syllabus 
The progress of technology. Kursfordringar 
About understanding and modelling 
nature. Inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier och lektioner samt 

presentationsmoment (ANNA; 4p, ANNB; 0,5p, ANNC; 1,5p).  
 
Kursen examineras kontinuerligt, varför närvaro vid schemalagd undervisning 

Quantities. Units. Estimates. 
Construction of mathematical models. 
Formula checks. Proportionality. Model 
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är väsentlig. fitting. Dimensional analysis. 
Simulation modelling. 

Kurslitteratur The computer tools Maple and Excel. 
The roles of the engineer and the user of 
technology. 

(1) B. Sundin, Den kupade handen, Carlssons, 1998.         (2) F. R. Giordano 
and M. D. Weir, A first course in mathematical modeling. 3:e upplagan, 2003, 
Brooks/Cole. (3) G. Grimvall, Basic facts and skills in physics. 2004, 
Fysikinst., KTH.                                                                   (4) Litteratur om 
genusfrågor för ingenjörer, utdelas. 

Basic knowledge in communicating 
technology. 

Prerequisites 
Knowledge of mathematics and physics 
corresponding to upper secondary 
school. 

 

Requirements 
Homework assignments, hand in 
exercises, participation in seminars and 
lectures, and didactic presentation 
(ANNA; 4p, ANNB; 0.5p, ANNC; 
1.5p).  
 
Since the course is based on continuous 
examination, presence during scheduled 
lessons is essential. 

Required Reading 
(1) B. Sundin, Den kupade handen, 
Carlssons, 1998. (2) F. R. Giordano and 
M. D. Weir, A first course in 
mathematical modeling. 3:e upplagan, 
2003, Brooks/Cole. (3) G. Grimvall, 
Basic facts and skills in physics. 2004, 
Fysikinst., KTH. (4) Literature 
concerning gender aspects for engineers, 
to be distributed. 
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EF2200  Plasmafysik  Plasma Physics 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Nickolay Ivchenko, 

Nickolay.Ivchenko@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
 Tel. 790 7692 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
TFEPM1 Föreläsningar    48 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4, F4 Övningar    12 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.spp.ee.kth.se/edu/courses/EF2200/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1131 

Replaces 2A1131 

Mål Aim 
Plasma physics is concerned with the 
properties of matter in the ionized state 
and its applications. The plasma state is 
characterized by complicated 
interactions between atomic, electric, 
mechanical and gasdynamic processes. 
Plasma physics in this way has 
connections to large parts of physics and 
electrical engineering and offers 
interesting possibilities for cross-field 
studies. Plasma physics forms the basis 
for space research, fusion research and a 
large and growing number of industrial 
applications. Modern plasma physics is 
a very active research field characterized 
of international cooperation. 

Plasmafysik behandlar materiens egenskaper id et joniserade tillståndet, och 
dess tillämpningar. Plasmatillståndet karakteriseras av den komplicerade 
elektriska, mekaniska och gasdynamiska växelverkan mellan atomer, 
molekyler och joner. Plasmafysiken har därför anknytning till stora delar av 
fysiken och elektrotekniken och erbjuder intressanta möjligheter för ett 
tvärvetenskapligt angreppssätt. Plasmafysik utgör basen för rymdfysik, 
fusionsforskning och ett stort och växande antal tillämpningar i industrin. 
Modern plasmafysik är ett mycket aktivt forskningsområde med ett stort mått 
av internationellt samarbete.  
När du har fullföljt kursen ska du kunna 
- definiera plasmatillståndet, ge exempel på olika sorters plasma och förklara 
de parametrar som karakteriserar dem 
- analysera laddade partiklars rörelse i elektriska och magnetiska fält  - förklara begreppet kvasineutralitet och beskriva plasmaväxelverkan med ytor After completing the course the 

participant should be able to - formulera kinetiska och fluidbeskrivningar av plasma och förstå 
tillämpbarheten av relevanta approximationer (ideal MHD, en- och 
mångfluidbeskrivningar) 

- define plasma state, give examples of 
different kinds of plasma and explain the 
parameters characterizing them  - diskutera plasmaresistivitet och –diffusion baserat på partikelrörelse - analyze the motion of charged particles 
in electric and magnetic fields - linjärisera ekvationer som beskriver plasman och härleda 

differentialekvationer för olika typer av vågor i plasma, och deras 
dispersionsrelationer  

- explain the concept of quasineutrality 
and describe plasma interaction with 
surfaces - förklara egenskaperna hos de viktigaste vågmoderna i plasma: 

dispersionsrelationer, polarisering och partikelrörelser 
- formulate kinetic and fluid descriptions 
of plasma, and understand the 
applicability of the appropriate 
approximations (ideal MHD, single fluid 
description, many fluid model).  

- förklara begreppen cutoff och resonans. Använda teorin för utbredning av 
elektromagnetiska vågor i plasma.  
- förklara begreppet instabilitet och analysera plasmainstabiliteter baserat på 
dispersionsrelationer 

- discuss plasma resistivity and diffusion 
in plasma based on the charged particle 
motion - diskutera växelverkan mellan partiklar och vågor, Landaudämpning 
- linearize equations describing plasma 
and derive differential equations for 
various types of waves in plasma and 
their dispersion relation 

- förklara användningen av termonukleär fusion för energiproduktion, och 
diskutera problem med inneslutning av plasma och aktuell forskning i detta 
sammanhang 
- diskutera tekniska tillämpningar av plasma; förklara de viktigaste metoderna 
för produktion och diagnostik av plasma i laboratoriet 

- explain the properties of the most 
important wave modes in plasma: 
dispersion relation, polarization and 
motion of the charged particles  - visa förståelse för plasmaprocesser relevanta i jordens närområde, den 

interstellära rymden och astrofysikaliska objekt - explain the concept of cutoff and 
resonance. Use the theory of 
electromagnetic wave propagation in 
plasma  

- göra uppskattningar av olika plasmaparametrar  
 

- explain the concept of plasma 
instability, and analyze the instabilities 
based on the dispersion relation  

Kursinnehåll 
Definition av plasma. Kvasineutralitet. Förekomst av plasma. Laddade 
partiklars rörelse. Adiabatiska invarianter. Klassificering av plasma. - discuss interaction between particles 
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Magnetohydrodynamik. Alfvenvågor och magnetoakustiska vågor. Diffusion 
och resistivitet. Generaliserade Ohms lag. Vågutbredning i plasma. 
Plasmainstabiliteter. Landaudämpning. Framställning och diagnostik av 
plasma i laboratoriet. Teknisk plasmafysik. Termonukleär fusion. Plasma i 
rymden. 

and waves, Landau damping 
- explain the use of thermonuclear 
fusion for energy production, and 
discuss problems with plasma 
confinement and current directions of 
research  
- discuss technical applications of 
plasma; explain the most important 
methods for production and diagnostics 
of plasma in the laboratory  

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i elektromagnetisk teori förutsätts. - show understanding of plasma 

processed relevant for the near-Earth 
environment, interplanetary space and 
astrophysical objects  

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen , bonuspoäng för inlämningsuppgifter. 

- make estimates of various parameters 
in plasmas  Kurslitteratur 

- D. A Gurnett and A. Bhattacharjee, Introduction to Plasma Physics, 
Cambridge University Press, 2005 Syllabus 

Definition of plasma. Quasineutrality. 
Occurrence of plasmas. Charged particle 
motion. Adiabatic invariants. 
Microscopic and macroscopic 
description of plasma. Classification of 
plasma. Magnetohydrodynamics. Alfven 
waves and magnetoacoustic waves. 
Diffusion and resistivity. Generalized 
Ohm's law. Wave propagation in 
plasmas. Plasma instabilities. Landau 
damping. Production and diagnostics of 
plasmas in the laboratory. Technical 
plasma physics. Thermonuclear fusion. 
Plasma in space. 

- Francis F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, 
Plenum Press, 2nd edition, 1984  
- Carl-Gunne Fälthammar, Plasmafysik, kompendium, Stockholm 2001 (In 
Swedish) 
- Material som delas ut under föreläsningarna 
- P. M. Bellan, Fundamentals of Plasma Physics, Cambridge University Press, 
2006  
 

Prerequisites 
Basic knowledge of electromagnetism is 
required. 

Requirements 
Written examination, bonus points from 
hand-in assignments. 

Required Reading 
- D. A Gurnett and A. Bhattacharjee, 
Introduction to Plasma Physics, 
Cambridge University Press, 2005 
- Francis F. Chen, Introduction to 
Plasma Physics and Controlled Fusion, 
Plenum Press, 2nd edition, 1984   
- Carl-Gunne Fälthammar, Plasmafysik, 
kompendium, Stockholm 2001 (In 
Swedish) 
- Material distributed in the lectures 
- P. M. Bellan, Fundamentals of Plasma 
Physics, Cambridge University Press, 
2006  
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EF2210  Plasmafysik, påbyggnadskurs  Plasma Physics, Supplementary 
Course 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Michael A. Raadu, 
michael.raadu@alfvenlab.kth.se 

 3 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 7632 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TFEPM1 Föreläsningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4, F4  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.spp.ee.kth.se/edu/courses/EF2210/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1137 

Replaces 2A1137 

Kortbeskrivning Abstract 
This is a continuation course in plasma 
physics and provides a broader and more 
advanced knowledge of fundamental 
plasma physics as a basis for further 
studies. The course treats the variational 
analysis of magnetohydrodynamic 
equilibrium and stability. Also it gives 
an account of plasma kinetic theory (the 
Vlasov Equation) and electrostatic 
structures (sheath models). 

Kursen ger utvidgade och fördjupade kunskaper i grundläggande plasmafysik 
som bas för vidare studier. Den täcker magnetohydrodynamisk jämvikt och 
stabilitet (variationsanalys), kinetisk plasmateori (Vlasovekvationen) och 
elektrostatiska strukturer (skiktmodeller). 
 

Mål 
Kursen är avsedd att ge fördjupade kunskaper om plasmats, dvs den 
joniserade materiens, elektriska och magnetiska egenskaper, samt förtrogenhet 
med metoder och lagar inom denna del av elektrofysiken. Den skall också ger 
utvidgade och fördjupade kunskaper i grundläggande plasmafysik som bas för 
vidare studier inom plasmafysik och angränsande ämnen. 

Aim 
The course should provide a deeper 
knowledge of the electric and magnetic 
properties of plasma, as well as 
familiarity with advanced methods and 
principles. It should also serve as a 
foundation for higher level studies 
within plasma physics and related fields. 

 

Kursinnehåll 
Reflexion och transmission av magnetohydrodynamiska vågor. Kraftfria 
magnetfält. Syllabus 
Magnetohydrodynamisk jämvikt och stabilitet: Variationsanalys och 
Normalmodsanalys. 

Reflection and transmission of 
magnetohydrodynamic waves. 
Magnetohydrodynamic equilibrium and 
stability theory: variational analysis, 
force-free magnetic fields, and normal 
mode analysis. 

Kinetisk plasmateori: Fasrummet, Fördelningsfunktionen, Vlasovekvationen, 
Liouvilles sats, Momentekvationer, Boltzmannekvationen, Fokker-
Planckekvationen och Stabilitetsteori. 

Kinetic plasma theory: phase space, the 
distribution function, the Vlasov 
equation, Liouvilles theorem, moment 
equations, the Boltzmann equation, the 
Fokker-Planck Equation, and stability 
theory. 

Elektrostatiska strukturer: väggskikt, dubbelskikt och solitära vågor. 
 

Förkunskaper 
2A1131 Plasmafysik. 

Electrostatic structures: wall sheaths, 
double layers, and solitary waves. Påbyggnad 

2A1145, 2A1151, 2A1160 
Prerequisites 
2A1131 Plasma Physics. Kursfordringar 

En muntlig tentamen. Follow up 
2A1145, 2A1151, 2A1160 

Kurslitteratur 
Requirements C-G Fälthammar, Plasmafysik, kompendium (valda delar); M A Raadu, 

Plasma Physics Part II, kompendium. One oral examination. 

 Required Reading 
C-G Fälthammar, Plasmafysik, 
compendium (selected parts); M A 
Raadu, Plasma Physics Part II, 
compendium. 
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EF2230  Experimentella metoder i rymdplasmafysik  Experimental Techniques in 
Space Plasma Physics 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Nickolay Ivchenko, 
Nickolay.Ivchenko@ee.kth.se 

 6 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 7692 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
TFEPM2 Föreläsningar    18 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Lab    24 h          Språk/Language 
http://www.spp.ee.kth.se/edu/courses/EF2230/  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1902 

Replaces 2A1902 

Mål Aim 
The aim of the course is to give the 
students a working knowledge of 
various experimental techniques and 
measurement methods used in the 
ground based and satellite studies in 
space plasma physics. The focus is on 
getting both an understanding of the 
underlying physics and the working 
knowledge of the typical ranges of 
parameters involved, methods’ 
performance and technical limitations.  

Målet med kursen är att ge studenterna en användbar kunskap om olika 
experimentella tekniker och mätmetoder som används  i mark- och 
satellitbaserade studier av rymdplasmafenomen. Fokus ligger både på 
förståelse av den bakomliggande fysiken och praktisk kunskap om typiska 
parameterområden, prestanda hos de olika metoderna och tekniska 
begränsningar.  
Efter att deltagarna har avslutat kursen ska de kunna 

• förklara de bakomliggande fysikaliska principerna för de vanligaste 
experimentella metoderna inom rymdfysiken  

• tolka typiska grafiska representationer av olika typer av mätningar, 
som t.ex. partikel- och fältmätningar på satelliter, markbaserade 
magnetiska, optiska och radarmätningar: känna till koordinatsystem 
som används i studier av jordens närområde 

After completing the course, a 
participant should be able to 

• explain the physical 
operation principles of 
experimental techniques 
most commonly used in 
space plasma physics  

• i generella termer kunna beskriva tekniska implementeringar av olika 
mätmetoder 

• interpret the typical graphical 
presentation of the results of 
various measurements, such 
as satellite particle and field 
data, ground based magnetic, 
optical and radar 
observations; know 
coordinate systems used in 
studies of the near earth 
space 

• identifiera de huvudsakliga tekniska begränsningarna hos de olika 
metoderna; göra storleksordningsuppskattningar av prestande (t. ex. 
känslighet, osäkerhet, integrationstid osv.) 

• hitta information om, kritiskt analysera och muntligt presentera ett 
ämnesområde relevant för kursen 

• utföra vissa praktiska uppgifter , såsom datainsamling och dataanalys 
med kommersiell mjukvara (t . ex. LabView, IDL, Matlab) 

 
• describe in general terms 

technical implementation of 
various measurement 
methods 

Kursinnehåll 
Kursen består av föreläsningar, studentpresentationer och laborationsprojekt 
Föreläsningarna täcker in både teoretiska grunder och praktiska aspekter på 
några instrument och experimentella metoder, inklusive partikel- och 
fältmätningar på rymdsonder och markbaserade optiska och radarmätningar. 
Studentpresentationerna kommer att förutsätta att deltagarna jobbar med 
originalartiklar (typiskt flera stycken)för att förbereda ett seminarium för 
kollegorna. Ett antal relevanta ämnen föreslås, tillsammans med en 
litteraturlista. Laborationsprojekten innefattar arbete med hårdvara, mjukvara 
och data.  

• identify the major limitations 
of the methods, provide order 
of magnitude estimate of 
performance (such as 
sensitivity, uncertainty, 
integration time etc) and 
typical range of measured 
quantities  

• locate information about, 
critically analyze and make 
an oral presentation on a 
subject of relevance to the 
course 

 

Förkunskaper 
Electromagnetisk teori (krävs), Plasmafysik, Rymdfysik (rekommenderas). • carry out simple tasks 

including acquisition and/or 
analysis of data using 
commercial software (such 
as LabView, IDL, Matlab, 
etc) 

Kursfordringar 
Skriflig tentamen. 

Kurslitteratur 
AGU-monografer: ‘Measurement techniques in Space Plasmas’, 
föreläsningsantecxkningar, originalartiklar.  Syllabus 
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 The course consists of lectures, student 
presentations and ‘hands on’ projects.  
The lectures cover both theoretical 
foundations and practical aspects of 
some instruments and experimental 
methods, including particle and field 
measurements on space probes, and 
ground based optical and radar 
measurements. The student 
presentations will require participants to 
work with original papers (typically 
several of them) in order to prepare a 
seminar for the colleagues. A number of 
relevant topics are suggested, with a 
reference list. ‘Hands on’ activities 
involve working with some hardware, 
software and data. 

Prerequisites 
Electromagnetic theory (required), 
Plasma Physics, Space Physics 
(recommended). 

Requirements 
Written examination. 

Required Reading 
AGU monographs ‘Measurement 
techniques in Space Plasmas’, lecture 
notes, original papers.  
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EF2240  Rymdfysik I  Space Physics I 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Tomas Karlsson, 

tomas.karlsson@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 7701 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
F4, M4, T4, TFEPM1, TFEPM2 Föreläsningar    18 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.spp.ee.kth.se/edu/courses/EF2240/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1160 

Replaces 2A1160 

Kortbeskrivning Abstract 
 Kursen ger en bred översikt över rymdfysik och plasmafenomen från jordens 

närmaste omgivning till universum som helhet.   
The course is about the human sense of 
hearing and considers how presentation 
and transmission of sound should be 
arranged technically with regard to 
auditory perception. 

 

Mål 
Kursens mål: Efter kursen ska studenten kunna: 

The course gives a broad survey of 
space physics and plasma phenomena 
from the Earth's vicinity to the Universe 
as a whole. 

 
• definiera vad som menas med ett plasma, och hur olika typer av 

plasma kan klassificeras. 
• redogöra för de plasmafysikaliska förhållandena i rymden med 

tonvikt på jordens närmaste omgivning 
Aim 
Kursens mål: Efter kursen ska 
studenten kunna: • förklara hur vissa viktiga plasmapopulationer i solsystemet, t ex 

jordens jonosfär och magnetosfär, får sina grundläggande egenskaper 
och hur dessa egenskaper kan variera mellan de olika planeterna. 

 
• definiera vad som menas 

med ett plasma, och hur olika 
typer av plasma kan 
klassificeras. 

• göra storleksordningsuppskattningar av vissa egenskaper i 
rymdplasman och rymdfenomen, t ex effektutvecklingen i jordens 
norrsken eller storleken av de strömmar som flyter från jordens 
magnetosfär till jonosfären. 

• redogöra för de 
plasmafysikaliska 
förhållandena i rymden med 
tonvikt på jordens närmaste 
omgivning 

• göra modeller av vissa rymdfysikfenomen genom att applicera 
grundläggande fysikaliska lagar uttryckta med enkel matematik. (Ett 
exempel är att modellera magnetosfärens form, eller uppskatta 
temperaturen i en solfläck.)  

• förklara hur vissa viktiga 
plasmapopulationer i 
solsystemet, t ex jordens 
jonosfär och magnetosfär, får 
sina grundläggande 
egenskaper och hur dessa 
egenskaper kan variera 
mellan de olika planeterna. 

• redogöra för aktuell forskning inom rymdfysik och kunna förklara för 
intresserade lekmän vad vi kan lära från denna forskning, och hur 
rymdfysik kan påverka vår vardag (t ex genom olika 
rymdväderfenomen). 

 • göra 
storleksordningsuppskattning
ar av vissa egenskaper i 
rymdplasman och 
rymdfenomen, t ex 
effektutvecklingen i jordens 
norrsken eller storleken av de 
strömmar som flyter från 
jordens magnetosfär till 
jonosfären. 

Kursinnehåll 
Plasmatillståndet. Typiska egenskaper hos plasma i rymden och hur man 
mäter dessa. Solen och solvinden, och hur dessa påverkar jordens närmiljö. 
Magnetosfären och jonosfären; deras ursprung, struktur och dynamik. 
Norrsken och geomagnetiska stormar och substormar. Rymdväder. 
Rymdmiljön kring andra himlakroppar. Interstellärt och intergalaktiskt plasma 
och kosmisk strålning. Aktuella forskningsproblem inom rymdfysiken. 

• göra modeller av vissa 
rymdfysikfenomen genom att 
applicera grundläggande 
fysikaliska lagar uttryckta 
med enkel matematik. (Ett 
exempel är att modellera 
magnetosfärens form, eller 
uppskatta temperaturen i en 
solfläck.)  

 

Förkunskaper 
Inga formella förkunskapskrav. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen. Under kursen sker även kontinuerlig examination; vissa 
aktiviteter ger bonuspoäng som kan adderas till poängen på tentamen.  
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5 mini-grupparbeten (5x5=25p)(ger endast poäng om man deltar vid 
övningstillfället.) 
2 inlämningsuppgift (ger endast poäng om de inlämnas innan deadline.) 
(2x10p=20 p) 
Muddy cards (10p) 
Summa: 55 p 
Dessa poäng adderas till de maximalt 100 p som delas ut på tentamen. 
Följande gränser gäller för slutbetyget: 
Betyg: 
A: 137-155p 
B: 117-136p 
C: 98-116p 
D: 79-97p 
E: 60-78p 
Fx: 50-59p 
F: 10-50p 

• redogöra för aktuell 
forskning inom rymdfysik 
och kunna förklara för 
intresserade lekmän vad vi 
kan lära från denna 
forskning, och hur rymdfysik 
kan påverka vår vardag (t ex 
genom olika 
rymdväderfenomen). 

Syllabus 
The plasma state. Typical properties of 
space plasmas. The sun and the solar 
wind, and how they effect the Earth’s 
space environment. The magnetosphere 
and the ionosphere, their origin, 
structure and dynamics. The aurora and 
geomagnetic storms and substorms. 
Space weather. Space environment of 
other celestial bodies. Interstellar and 
intergalactic plasma and cosmic 
radiation. Current research topics within 
space physics.  

Kurslitteratur 
C-G. Fälthammar, ”Space Physics” (compendium), 2nd Ed, Third Printing, 
2001, Larry Lyons, ”Space Plasma Physics”, from Encyclopaedia of Physical 
Science and Technology, 3rd edition, 2002. 

Registration 
Course: Preregistration compulsory 
Exam: Preregistration compulsory for 
re-exams, not for the ordinary exam 
following the course 

 

Anmälan 

 
Till kurs: Obligatorisk föranmälan 
Till tentamen: Obligatorisk föranmälan till omtentamina, ej till ordinarie 
tentamen 
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EF2250  Publicering av examensarbete inom rymd och 
plasmafysik 

Publication of Masters Project in 
Space and Plasma Physics 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Blomberg,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish or Engelska/English Språk/Language 
http://www.spp.ee.kth.se/edu/courses/EF2250/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1060 

Replaces 2A1060 

Mål Aim 
Kursen är en fortsättningskurs på 
examensarbetet (EF225X). Syftet är att 
ge kunskap om de processer som är 
nödvändiga för att kunna publicera 
examensarbetet.  

Kursen är en fortsättningskurs på examensarbetet (EF225X). Syftet är att ge 
kunskap om de processer som är nödvändiga för att kunna publicera 
examensarbetet.  
 

  Studenten skall efter kursen  Studenten skall efter 
kursen • Kunna bearbeta ett forsknings/utvecklingsresultat så att det kan 

publiceras • Kunna bearbeta ett 
forsknings/utvecklingsresulta
t så att det kan publiceras 

• Känna till regler om rätten till forskningsresultat och publicerat 
material • Känna till regler om rätten 

till forskningsresultat och 
publicerat material 

 

Kursinnehåll  
Publicering av del av examensarbetet som leder till minst ett av följande 
moment 

• Publikation och presentation av artikel vid vetenskaplig konferens 
eller i en vetenskaplig tidskrift 

• Publicering av artikel i en facktidskrift 
• Publicering av populärvetenskaplig artikel för tidskrift eller annat 

media 
• Framställande av allmänt tillgänglig programvara 
• Patentansökan eller andra betydande steg mot kommersialisering av 

resultat  
 

Förkunskaper 
För att antas till kursen krävs att examinatorn för EF225X Examensarbete 
inom Rymd- och plasmafysik bedömer att arbetet har förutsättningar att kunna 
publiceras 

Kursfordringar 
Studenten skall uppvisa ett färdigställt engelskspråkigt  
manuskript för publicering/deltagande i för ämnesområdet relevant 
facktidskrift/konferens eller motsvarande sammanhang för annan form av 
publikation. Manuskriptet behöver inte ha accepterats av 
facktidskrift/konferens vid kursslut men det skall hålla tillräcklig nivå och 
kvalitet för att kunna accepteras för publicering. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt i samråd med examinator.  
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EF225X  Examensarbete inom Rymd och plasmafysik  Master´s Thesis in Space and 
Plasma Physics 

 

30 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 Lars Blomberg,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish or Engelska/English Språk/Language 
http://www.spp.ee.kth.se/edu/courses/EF225X/ Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The aim of the course is to develop the 
student’s ability to independently carry 
out and report a project work within the 
area of space and plasma physics. 

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt kunna 
utföra och rapportera ett arbete inom området rymd- och plasmafysik. 
 
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att  

After the course, the student is expected 
to be able to • formulera en vetenskaplig undersökningsidé med anknytning till 

vetenskapliga teorier och/eller tidigare forskning inom området  
• göra ändamålsenliga val av vetenskaplig metod, motivera dessa och 

använda de valda metoderna på ett systematiskt och kompetent sätt 
• formulate a scientific 

research idea associated with 
scientific theories and/or 
earlier research within the 
area. 

• kunna formulera relevanta och välgrundade slutsatser med 
hänvisning till tidigare forskning 

• presentera ett arbete skriftligt och muntligt med ett vetenskapligt 
redovisningssätt i överensstämmelse med vetenskaplig praxis.  

• make appropriate choices of 
scientific method, motivate 
them, and use the chosen 
methods in a systematic and 
competent way. 

 

Kursinnehåll • formulate relevant ad well-
founded conclusions with 
reference to earlier research. 

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom rymd- eller 
plasmafysik. Förslag på examensarbeten finns på avdelningens väbbsidor. 
Studenten kan även ge egna förslag som då måste godkännas av handledaren. 
För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste intressanta 
frågeställningar inom ämnesområdet ha definierats. Tyngdpunkten i arbetet 
ska ligga på utredning och analys. Programmeringsarbete kan ingå. 
Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst 
fem kvalificerade arbetsmånader. 

• present the work in both 
written and oral form, in a 
form consistent with the 
practice of the scientific 
community. 

Syllabus 
The thesis work should be about an 
interesting problem within the field of 
space and plasma physics. Examples of 
thesis works subjects can be found at the 
home page of the department. The 
student can also make her/his own 
suggestions, which will have to be 
approved by the tutor. For the thesis 
work subject to be approved, interesting 
problems within the research area must 
be defined. The focus of the work 
should be on investigation and analysis 
of the problem. The extent of the work 
should be such that it is clear that the 
student has performed at least five 
months worth of full-time work.  

 
I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften 
och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. 
Arbetet redovisas skriftligt i en rapport (normalt på engelska) och presenteras 
muntligt. 
 

Förkunskaper 
Studenten skall ha minst 210 hp från tidigare civilingenjörsstudier, eller 
motsvarande. Vidare krävs kunskaper motsvarande centrala ämnen inom 
området. 

Kursfordringar 
Projektdel 1, inläsning (PRO1; 6 hp) 
 Projektdel 2, utredning och analys (PRO2; 16 hp) 
 Projektdel 3, rapportskrivning (PRO3; 8 hp) 
  
 Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans  
med en annan student. I det senare fallet skall examinator tillse att varje 
students arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete. 
 
Examinator bestämmer betygsnivå efter samråd med handledare. Betyget 
bestäms efter en sammanvägning av uppfyllandet av ett antal delkriterier, 
varav ett är tiden för projektets genomförande. Specifika kriterier meddelas 
studenten vid kursstart.   
 

As an important part of the thesis work 
will be considered a careful 
specification and schedule for the task, 
and a search and study of relevant 
literature. The thesis work will be 
presented in both a written and an oral 
report. 

Prerequisites 
The student should have at least 210 hp 
from the Master of Science in 
Engineering program or similar, and 
should further have knowledge of the 
main areas within the work in question. 

Requirements 
Project, part 1, literature study (PRO 1; 
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 Beroende på studentens utbildningsprogram kan  
deltagande i opposition av annat examensarbete krävas för fullgjord kurs. 

6 hp) 
Project, part 2, investigation and 
analysis (PRO 2; 16 hp) 
Project, part 2, report (PRO 3; 8 hp) 
 
The thesis work can be performed 
individually or together with another 
student. In the latter case the examiner 
should make sure that the work of each 
student fulfills the requirements for an 
individual thesis work.  
 
The examiner determines the grading 
together with the tutor. The grade is 
determined by a weighting of several 
criteria, the time for completion of the 
work being one of them. The specific 
criteria used should be made known to 
the student at the start of the course.  
 
In some of the programs the student may 
be obliged to take part in the opposition 
of another students thesis work. 

Kurslitteratur 
Bestäms individuellt i samråd med handledare.  
 

Övrigt 
Student som inte är färdig med sitt arbete inom åtta  
månader riskerar att bli underkänd på kursen. Beslut fattas i förekommande 
fall i samråd mellan examinator och programansvarig. 

Required Reading 
The course literature is determined 
together with the tutor. 

Other 
If the student has not completed the 
thesis work within eight months, he/she 
may risk to fail the course. Decisions are 
taken jointly by and the examiner and 
the director of the program in question. 
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EG2020  Elsystem, grundkurs  Power Systems, Basic Course 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mehrdad Ghandhari, 

mehrdad.ghandhari@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 7758 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
E4 Lektioner    70 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
Period 1 English, period 3 svenska Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A Lektioner    70 h          Kursnivå/Level 
A-F  Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TELPM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
E3 Valfri för/Elective for 
Period 1 English, period 3 svenska Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A Lektioner    70 h          Kursnivå/Level 
A-F  Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E3 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Period 1 English, period 3 svenska Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

  

  

Ersätter 2C1115 

Replaces 2C1115 

Kortbeskrivning Abstract 
The course concerns the fundamental  Kursen behandlar grundläggande modeller och metoder som används för 

analys av elkraftsystem. Modellerna och metoderna är generella och kan 
tillämpas för såväl små industriella system och lokala distributionsnät som 
nationella transmissionssystem. Kursen består av två delar nämligen:  

models and methods utilized in power  
system analysis. The generality of these 
 models and methods makes them  
equally applicable to analysis of  
small-scale industrial power systems, • Statisk del där symmetriska och osymmetriska elkraftsystem samt 

belastningsfördelning diskuteras. 
 local distribution grids, and national  
transmission systems. The course  

• Dynamisk del där  dynamiska förlopp och olika instabilitet i 
elkraftsystem diskuteras.   

consists of two parts, namely: 
• Static part in which 

symmetrical and 
unsymmetrial power systems 
as well as load flow are 
discussed. 

  
 

Mål • Dynamic part that concerns 
dynamic phenomena and 
various instabilities in power 
systems. 

Efter fullgjord kurs ska Du kunna  
 

• Beskriva hur ett elkraftsystem är uppbyggt och fungerar. 
• Förklara statiska och dynamiska tillstånd i elkraftsystem. Aim 

Upon completion of the course the  • Förklara orsaker till sammanbrott av elkraftsystem.  student will be able to 
• Skapa beräkningsmodeller för att analysera såväl symmetriska som 
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osymmetriska förhållanden i elkraftsystem. • Describe how a power 
system is designed and 
operated. • Utföra belastningsfördelningsberäkning med hjälp av Newton-

Raphsons metod. • Explain static and dynamic 
states in a power system. • Analysera resultaten från belastningsfördelningsberäkningen. 

• Explain the various causes of 
power system collapse. 

• Skapa beräkningsmodeller för att analysera såväl dynamiska förlopp 
som stabilitet i elkraftsystem. 

• Create computational models 
for analysis of both 
symmetrical and 
unsymmetrical conditions in 
power systems. 

• Tillämpa teori på verkliga problem. 
 

Kursinnehåll 
Kursen behandlar  modeller och beräkningsmetoder för elektriska system. 
Modellerna och metoderna är generella och kan tillämpas för såväl små 
industriella system och lokala distributionsnät som nationella 
transmissionssystem. I kursens inlämningsuppgifter utnyttjas metoderna och 
modellerna till att lösa verklighetsnära problem med hjälp av datorprogram 
som skrivs i MATLAB. 

• Perform load flow 
computations with the help 
of the Newton-Raphson 
method. 

• Analyze the load flow 
results. 

• Create computational models 
for analysis of power system 
dynamics and stability.  Kursmoment som behandlas är bland annat: 

 • Apply the theory to real-life 
problems. Symmetrisk analys: Trefas-system, enfas-ekvivalenter, per-unit systemet, 

kretsteorem, knutpunktsadmittansmatris, knutpunktsimpedansmatris, 
belastningsfördelning, modeller av komponenter i elsystem såsom generatorer, 
ledningar, kablar, transformatorer, laster mm. 

Syllabus 
The course treats models and 
computation methods for power 
systems. The models and the methods 
are general and can be applied to 
industrial power system and local 
distribution networks as well as to 
national transmission networks. In the 
course assignments these models and 
methods are applied to solve realistic 
problems with computer programs 
written in MATLAB. 

 
Osymmetrisk analys: Symmetriska komponenter, beräkningsmetoder, 
modellering av ledningar, transformatorer, generatorer etc. 
 
Belastningsfördelning: Problemformulering. Modellering. Lösningsmetoder. 
 
Dynamiska förlopp: Stabilitet av dynamiska system, Lyapunov funktioner, 
modellering av kraftsystemkomponenter under transienta förlopp, stabilitet av 
elkraftsystem, lika-area kriteriet, vinkelstabilitet, spänningsstabilitet. 

The following areas are treated in the 
course: 
Symmetrical phasors: Three-phase 
systems, one-phase equivalents, the per-
unit system, circuit theorems, 
admittance matrixes, impedance 
matrixes, load flow analysis, models of 
components in power systems such as 
lines, generators, cables, transformers, 
loads etc. 

 

Förkunskaper 
Kunskaper från kurserna EJ1200 Eleffektsystem, EI1100 Elkretsanalys samt 
DN1240 Numeriska metoder, gk II 

Påbyggnad 
EG2030 Elsystem fk Unsymmetrical phasors: Symmetrical 

components, calculation methods, 
models of transmission lines, 
transformers, generators etc. 

Kursfordringar 
En tentamen, 7,5 hp. 

Load flow analysis: Problem 
formulation, models, solution methods. Kurslitteratur 
Power system dynamics: Stability of 
dynamic systems, Lyapunov functions, 
modeling of power system components 
for transient stability analysis, stability 
of power systems, equal area criterion, 
rotor angle stability, voltage stability. 

Kurskompendier  
 

Prerequisites 
Knowledge from the courses EJ1200 
Electric Power Systems,EI1100 Electric 
circuit analysis, and DN1240 Numerical 
Methods, basic course II. 

Follow up 
EG 2030 Power System, advanced 
course 

Requirements 
One examination, 7,5 cr. 

Required Reading 
Course compendia  
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EG2030  Elsystem, fortsättningskurs  Power Systems, Advanced 
Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Mehrdad Ghandhari, 
mehrdad.ghandhari@ee.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 7758 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
E4, TELPM1, TELPM2 Lektioner    70 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
www.ets.kth.se/ees/ees_courses.html Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1116 

Replaces 2C1116 

Mål Aim 
This course provides a deeper 
knowledge of the analysing methods in 
EG2020 Power System, basic course. 
The course deals with advanced 
methods for analysis of power systems 
as well as methods concerning damping, 
stability and frequency control in 
integrated power systems. 

Deltagarna skall efter kursen kunna: 
 

• Utföra en optimal belastningsfördelning  for expediering av reaktiv 
för att minska effektförluster. 

• Analysera systemets prestanda där ett osymmetriskt fel inträffar och 
beräkna felströmmen. 

• Skapa matematiska modeller for analys av dynamiska förlopp och 
stabilitet i flermaskin kraftsystem.   

The course consists of two parts, 
namely: 

• Static part which is dealing 
with optimal load flow, 
sensitivity analysis and fault 
analysis. 

• Beskriva och analysera elektromekaniska moder i kraftsystem. 
• Utforma magnetiseringssystem för att förbättra transient stabilitet och 

dämpning av effektpendlingar. 
• Dynamic part which is 

dealing with power system 
stability and control. 

• Förklara och utföra frekvensreglering. 
• Tillämpa teori på verkliga problem. 

 Upon completion of the course the  
student will be able to 

Kursinnehåll • Perform an optimal power 
flow for reactive power 
dispatching to decrease 
power losses.  

Kursen behandlar  modeller och beräkningsmetoder för kraftsystemets 
stabilitet och reglering.  I kursens inlämningsuppgifter utnyttjas metoderna 
och modellerna till att lösa verklighetsnära problem med hjälp av 
datorprogram som skrivs i MATLAB. 

• Analyze the system 
performance where there is 
an unbalanced fault, and also 
calculate the corresponding 
fault current.  

 Kursmoment som behandlas är bland annat: 
Optimal belastningsfördelning och känslighetsanalys: expediering av reaktiv 
effekt för att minska effektförluster.   • Create mathematical models 

for dynamic and stability 
analysis of multi-machine 
power systems. 

Felströmsanalys: modellering och beräkning av felströmmar där  där ett 
osymmetriskt fel inträffar.  
Stabilitet: transient- och småsignalstabilitet och simuleringsmodeller. 

• Describe and analyze 
electromechanical modes in 
power systems. 

Reglering: dämpning av effektpendlingar och frekvensreglering.  
 

• Design excitation systems to 
improve transient stability, 
and  power oscillations 
damping. 

Förkunskaper 
EG2020 Elsystem, grundkurs  
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 

• Explain and perform 
frequency control. Påbyggnad 

EG2070 FACTS & HVDC in power systems • Apply the theory to real-life 
problems. 

Kursfordringar 
Syllabus Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. The course treats models and 
computation methods for power system 
stability and control. In the course 
assignments these models and methods 
are applied to solve realistic problems 
with computer programs written in 
MATLAB. 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart  
 

The following areas are treated in the 
course: 
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Optimal load flow and  sensitivity 
analysis: reactive power dispatching to 
decrease power losses. 
Fault analysis: system models, and 
calculation of fault currents where there 
is an unbalanced fault. 
Stability: transient and small-signal 
stability, and simulation models. 
Control: power oscillation damping and 
frequency control. 

Prerequisites 
EG2020 Power System, basic course 
EL1110  Automatic Control 

Follow up 
EG2070 FACTS & HVDC in power 
systems 

Requirements 
One examination, 7.5 cr. 

Required Reading 
Course compendia  
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EG2040  Vindkraftsystem  Wind Power Systems 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lennart Söder, lennart.soder@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 8906 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
 Föreläsningar    60 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E3, E4, T4, TELPM1  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
www.ets.kth.se/ees/ees_courses.html Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1117. 

Replaces 2C1117. 

Kortbeskrivning Abstract 
 Under sista 15 år var vindenergi den snabbast växande energikällan över hela 

världen om man studerar tillväxten av installerad effekt. Mellan 1995 och 
2005 växte industrin med ett genomsnitt av 32 % per år. Detta är en tillväxt 
som enbart kan jämföras med utvecklingen inom IT och telekommunikation.  

 
During the last 15 years, wind energy 
was the fastest growing energy source 
world-wide in terms of growth of annual 
installed generation capacity. Between 
1995 and 2005 the industry grew by an 
average of  32 % yearly, a growth rate 
that can only be compared to the fast 
development in the IT and 
telecommunications industry.  

 
För närvarande arbetar ungefär 45 - 50 000 människor inom vindkraftindustrin 
över hela världen och industrin växer med en imponerande takt. Bara under 
2005 installerades ca 6000 MW i EU länder. Total installerad kapacitet i EU 
är ca 40 500 MW. Den största drivkraften för denna utveckling är olika 
regeringars stöd för en minskning av t ex CO2-utsläppen. Med nuvarande höga 
oljepriser kan dock vindkraftindustrin förväntas växa ännu vidare. 

 
Currently, about 45-50.000 people work 
in the wind energy industry worldwide 
and the industry is growing with an 
impressive speed. Only during 2005 
about 6000 MW of wind power was 
installed in EU countries. The total 
installed capacity in EU has reached 
about 40.500 MW. The main driver for 
this development will be various 
government incentives aiming at the 
reduction of CO2 emissions, for 
instance. Due to the current high oil 
price, however, the wind energy 
industry is expected to develop even 
further. 

 

Mål 
Kursen Vindkraftsystem syftar till att erbjuda kunskap om det breda 
teknikområde som måste behärskas av de som är verksamma inom 
vindkraftindustrin eller relaterad industri, till exempel elnätsbolag eller 
elhandelsföretag. Kursen ger också en fördjupad allmänbildning inom detta 
breda område. 
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

• Bearbeta och värdera vindhastighets data för olika vindkraft project  
• Definiera och förklara Betz-limit, som beskriver maximal energi som 

en vindturbin kan skörda  
Aim 
The course Wind Power Systems aims at 
providing knowledge about the wide 
area of technology that is needed for 
persons working in the wind energy 
industry or related industry, like 
generation or network companies.  The 
course also provides a general 
knowledge in this wide area. 

• Beskriva grundbeståndsdelar av ett vindkraftverk och dess funktioner 
samt beskriva olika driftslägen av modern vindkraftverk.  

• Beskriva och värdera olika designtyper av vindkraftverk 
• Utföra grundläggande beräkningar för att koppla en vindkraftverk till 

ett elsystem  
• Beskriva vindkrafts påverkan på elsystemet. 

Syllabus • Beskriva grundläggande vindkrafts påverkan på miljön Wind energy technology covers many 
technological aspects, like 
aerodynamics, mechanics, physics and 
electrical engineering. Hence, the course 
intends to provide a wide overview of, 
for example, the physical power in the 
wind, the historical development, the 
wind energy industry, market 
regulations, wind turbine design 
concepts, environmental impact of wind 
turbines, economics, network 
integration, stand-alone systems and 
offshore wind power systems.  

• Utveckla grundläggande vindkraftprojekt och verkställa dess 
grundläggande  lönsamhetsanalys.  

• Utveckla ett enkelt stand-alone wind-diesel system  
• Kunna tillämpa kursteorin till verkliga problem 

 

Kursinnehåll 
Vindkrafttekniken täcker många teknikaspekter som aerodynamik, mekanik, 
fysik och elektroteknik. Därför avser kursen att ge en bred kunskapsbas, till 
exempel energin i vinden, vindkraftens historik, elmarknadens funktion, 
design av vindkraftverk, miljöpåverkan av vindenergi, ekonomi, integration i  
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kraftsystemet, stand-alone system och havsbaserad vindkraft.  An important part of the course is a team 
assignment. In this assignment, the team 
will perform a feasibility study for a 
wind energy project. 

En viktig del av kursen är ett projekt där en grupp kommer att studera 
möjligheterna ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel att genomföra 
en utbyggnad av vindkraft. 

Prerequisites  Basic physics. 

Förkunskaper Requirements 
Grundläggande fysik. Home assignments, Course project, 

Exam, 5 credits. 
Kursfordringar 

Required Reading Hemuppgifter 5*6=30 bonuspoäng, kursprojekt 20 bonuspoäng, tentamen 60 
poäng. För att klara kursen 50% av varje examenationsmoment måste vara 
klart.  Bonuspoäng ges bara om  inlämningsuppgifter och kursprojekt lämnas 
enligt deadlines. 
 
  
Total 
  
 
Exam 
Exam+Bonuspoints 
Grade 
 
0-30 
less than 25 bonuspoints (less than 50% assignment or less than 50% in 
project) 
F 
 
31-36 
at least 25 bonuspoints (50% assignment and 50% project) 
Fx 
 
at least 37 
62-69 
E 
 
at least 37 
69-79 
D 
 
at least 37 
80-89 
C 
 
at least 37 
90-99 
B 
 
at least 37 
100-110 
A 

J. F. Manwell, J. G. McGowan, A. L. 
Rogers "Wind Energy Explained: 
Theory, Design and Application"  
 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart 
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EG2050  Systemplanering  Systems Planning 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mikael Amelin, 

mikael.amelin@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 7755 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
I3 Föreläsningar    64 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4, TELPM1 Lab    3 h          Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/ Swedish or English  Språk/Language 
www.ets.kth.se/ees/ees_courses.html Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1118. 

Replaces 2C1118. 

Kortbeskrivning Abstract 
This course is about methods and 
models used for planning, operation and 
analysis of power systems. The course 
mixes computational techniques, for 
example applied optimization and 
reliability analysis, with background 
information about design of electricity 
markets and real-life examples. 

Denna kurs handlar om metoder och modeller som används vid planering, 
drift och analys av elsystem. I kursen varvas beräkningstekniker, t.ex. 
tillämpad optimering och tillförlitlighetsanalys, med bakgrundsinformation 
om hur elmarknader kan utformas och exempel från verkligheten. 
 

Mål 
Efter genomgången kurs ska deltagarna  Aim 
 The students should after the course  

 • beskriva olika sätt att utforma en elmarknad, • describe the structure of an 
electricity market, • göra överslagsberäkningar på elpriser, 

• beskriva hur balansen mellan produktion och konsumtion 
upprätthålls i ett elsystem,  

• perform rough estimations of 
electricity prices, 

• describe how the balance 
between production and 
consumption is maintained in 
a power system, 

• beräkna hur frekvensen påverkas av olika händelser i elsystemet, 
• formulera enkla modeller för korttidsplanering av vatten- och 

värmekraftsystem, 
• calculate how the frequency 

is affected by various events 
in the power system, 

• tillämpa stokastisk produktionskostnadssimulering, 
• tillämpa enkla metoder för Monte Carlo-simulering av elmarknader. 

 • formulate simple models for 
short-term planning of 
hydro-thermal power 
systems, 

Kursinnehåll 
Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Dessa tillämpas sedan 
av teknologerna själva i en datoruppgift och tre hemuppgifter, som 
tillsammans täcker in de centrala delarna av kursinnehållet. Datoruppgiften 
handlar om prisbildning på en elmarknad och visar på vilka faktorer som 
påverkar elpriset. Följande hemuppgifter ges: 

• apply probabilistic 
production cost simulation, 

• apply simple methods for 
Monte Carlo simulation of 
electricity markets. 

• Frekvensreglering. Hemuppgiften går ut på att studera om ett litet 
system har tillräckliga reserver för att hålla frekvensen vid 50 Hz. 

Syllabus 
Theory and examples are presented 
during the lectures and are then applied 
by the students in a computer 
assignment and three home assignments, 
which cover the central parts of the 
course contents. The computer 
assignments treats electricity pricing and 
demonstrates which factors affect the 
electricity price. The following home 
assignments are given: 

• Korttidsplanering av elproduktion. I den här uppgiften ska man ta 
fram en driftplan för några kraftverk. I uppgiften formulerar man ett 
optimeringsproblem som sedan löses med hjälp av t.ex. GAMS. 

• Simulering av en elmarknad. Här testar man två 
simuleringsmetoder (en analytisk och en Monte Carlo-metod) för att 
analysera en liten elmarknad. 

 
• Frequency control. In this 

home assignment it is studied 
if a small system has 
sufficient reserves to 
maintain the frequency 50 
Hz. 

Förkunskaper 
Grundläggande matematiska kunskaper inklusive sannolikhetsteori. 

Påbyggnad 
2C1119 Elmarknadsanalys. 

• Short-term planning of 
power generation. The Kursfordringar 
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Skriftlig tentamen, godkänd datoruppgift. objective of the assignment is 
to schedule the operation of a 
few power plants. An 
optimization problem is 
formulated and then solved 
in for example GAMS. 

Kurslitteratur 
”Effektiv drift och planering av kraftsystem”, Avdelningen för elektriska 
energisystem. 
 • Simulation of an electricity 

market. Here a small 
electricity market is analyzed 
using two different 
simulation methods (one 
analytical and one Monte 
Carlo method). 

Prerequisites 
Basic mathematical knowledge 
including probability theory. 

Follow up 
2C1119 Electricity Market Analysis 

Requirements 
Written exam, approved computer 
assignment. 

Required Reading 
“Efficient Operation and Planning of 
Power Systems”, Electric Power 
Systems Lab. 
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EG2060  Elmarknadsanalys  Electricity Market Analysis 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lennart Söder, lennart.soder@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 8906 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    70 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E3, E4, TELPM1  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
www.ets.kth.se/ees/ees_courses.html Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1119 

Replaces 2C1119 

Kortbeskrivning Abstract 
This course is about methods and 
models used for electricity markets. The 
course mixes information about design 
of electricity markets and real-life 
examples with computational 
techniques, for example applied 
optimization and reliability analysis. 

Denna kurs handlar om metoder och modeller som används vid analys av 
elmarknader. I kursen varvas beskrivningar om hur elmarknader kan utformas 
och exempel från verkligheten med beräkningstekniker, t.ex. tillämpad 
optimering och tillförlitlighetsanalys. 
 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna  The students should after the course be 

able to   
• describe the structure of an 

electricity market, • beskriva olika sätt att utforma en elmarknad, 
• göra överslagsberäkningar på elpriser under olika förutsättningar • perform rough estimations of 

electricity prices  
Describe how electricity prices, power 
system operation and investments 
depends on: 

Beskriva hur elpriser, drift av elsystem, och investeringar påverkas av:  
 

• nätbegränsningar, inklusive nodprissättning, prisareor, motköp och 
auktioner 

• grid limitations, including 
node pricing, counter buying 
and auctions • priskänsliga kunder, inklusive krav på mätning, begränsning i 

flexibilitet, varseltider och kontraktstyper • price sensitive consumers, 
including measurement 
requirements, limited 
flexibility, notice time and 
types of contract 

• finansiella derivat, inklusive terminer, optioner och contracts for 
differences 

• utformning av nättariffer, inklusive energiavgifter, förlustallokering, 
överföring mellan olika systemansvariga  • financial derivatives, 

including futures, options 
and contracts for differences • marknadsmakt, inklusive monopol, oligopol, myndigheters roll, och 

modeller som Cournot, Bertrand  • grid tariffs, including energy 
charges, loss allocation and 
transmission between system 
operators 

• hantering av miljöfrågor, inklusive certifikat, skatter, 
fastprisersättning, ursprungsmärkning, utsläppsrätter och ”grön” el 

• utformning av marknad för balanshållning,  inklusive budgivning, 
prismetod, sekundärreglering och områdesstyrning 

• market power, including 
monopoly, oligopoly,  role of 
authorities, and models such 
as Cournot and Bertrand • hantering av risken för effektbrist, inklusive regelverk, 

effektersättning, rollfördelning • handling of environmental 
issues, including certificates, 
taxes, in-feed tariffs, 
electricity disclosure,  
emission rights and “green” 
electricity. 

 

Kursinnehåll 
Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Dessa tillämpas sedan 
av teknologerna själva i ett flertal hemuppgifter, som tillsammans täcker in de 
centrala delarna av kursinnehållet.  Hemuppgifter ges för flertalet av 
ovanstående områden 

• Design of balancing markets, 
including bidding, price 
methods, secondary control 
and control areas.  

• Handling of risk of capacity 
deficit, including regulation, 
capacity payment, roles for 
different actors. 

Förkunskaper 
Grundläggande matematiska kunskaper inklusive sannolikhetsteori. Kursen 
2C1118 Systemplanering rekommenderas. 

Syllabus 
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Theory and examples are presented 
during the lectures and are then applied 
by the students in several  home 
assignments, which cover the central 
parts of the course contents. Home 
assignments are given for most of the 
above areas. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen,. 

Kurslitteratur 
”Kompendium i Elmarknadsanalys”, Avdelningen för elektriska energisystem.
 

Prerequisites 
Basic mathematical knowledge 
including probability theory. The course 
2C1118 is recommended 

Requirements 
Written exam 

Required Reading 
“Compendium in Electricity Market 
Analysis”, Electric Power Systems Lab. 
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EG2070  FACTS and HVDC in Electric Power Systems  FACTS and HVDC in Electric 
Power Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Mehrdad Ghandhari, 
mehrdad.ghandhari@ee.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 7758 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TELPM2 Lab    4 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Lektioner    70 h          Språk/Language 
  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1210 

Replaces 2C1210 

Mål Aim 
FACTS (Flexible AC Transmission 
System) and HVDC (High Voltage 
Direct Current) are controllable devices 
whose functions are to  enhance the 
security, capacity and flexibility of 
power transmission systems. 
Application of these components in 
power systems implies an improvement 
of 

Deltagarna skall efter kursen kunna: 
 

• beskriva hur FACTS och HVDC är uppbyggda. 
• förklara och analysera deras funktioner 
• skapa grundläggande matematiska modeller för dessa komponenter 
• analysera dessa komponenters inverkan på elkraftsystemens stabilitet 
• utföra beräkningar på olika styrregler for dessa komponenter 

• transient stability  • voltage stability 
• damping of power 

oscillations 
Kursinnehåll 
FACTS (Flexible AC Transmission System) och HVDC (High Voltage Direct 
Current) är styrbara komponenter vars funktioner är att öka säkerheten , 
kapaciteten och flexibiliteten i elektriska kraftöverföringssystem. Användning 
av dessa komponenter i kraftsystem medför en förbättring av  

• optimal power flow 
 
After completion of the course you will 
be able to 

• describe how FACTS and 
HVDC are designed  • transient stabilitet 

• spänningsstabilitet   • explain and analyze their 
functions • effektpendlingsdämpning  

• derive basic mathematical 
models for these components 

• optimalt effektflöde 
 • analyze the impact of theses 

components on power system 
stability 

Kursen börjar med en repetition av statiska och dynamiska problem i 
elkraftsystem. Det ska visas att FACTS och HVDC kan vara en teknisk 
lösning till dessa problem. I kursen diskuteras hur dessa komponenter är 
uppbyggda samt vilka funktioner de har. Sedan presenteras grundläggande 
matematiska modeller och styrregler för dessa komponenter för att analysera 
deras inverkan på  elkraftsystemens stabilitet.  

• perform calculations on 
different control strategies 
for these devices 

Syllabus 
The course starts with a review of static 
and dynamic issues in power systems. 
As a technical solution to theses issues, 
FACTS and HVDC will be presented.  It 
will be shown that FACTS and HVDC 
may be a technical solution to these 
issues. It will be discussed in the course 
how these components are designed and 
also what functions they have. Then, 
basic mathematical models and control 
strategies will be presented for these 
components to analyze the impact of 
theses components on power system 
stability. 

 

Förkunskaper 
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 
EJ2300  Effektelektronik 

Kursfordringar 
En skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp) 
Två laborationer med obligatoriska förberedelseuppgifter(LAB1; 1.5 hp) 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart  
     

Prerequisites 
EJ2300  Power electronics 
EG2030 Power systems, advanced 
course 
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Requirements 
One written examination, 6 cr. 
Two laboratory exercises (incl. 
compulsory preparatory work), 1.5 cr. 

Required Reading 
Course compendia 
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EG2080  Monte Carlometoder inom ingenjörskonsten  Monte Carlo-methods in 
Engineering 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Mikael Amelin, 
mikael.amelin@ee.kth.se 

 6 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 7755 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
TELPM2 Föreläsningar    32 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1211 

Replaces 2C1211 

Kortbeskrivning Abstract 
Monte Carlo methods comprises a 
number of different methods for solving 
complicated mathematical problems 
using sample surveys. Applications of 
Monte Carlo methods can be found in 
many fields, from opinion polls to 
simulations of technical systems. The 
focus of this course is going to be on the 
latter.  

Monte Carlo-metoder omfattar ett antal olika metoder att lösa komplicerade 
matematiska problem med hjälp av stickprovsundersökningar. Man kan finna 
tillämpningar för Monte Carlo-metoder inom en rad områden, alltifrån 
opinionsundersökningar till simuleringar av tekniska system. Fokus i denna 
kurs kommer att ligga på det sistnämnda.  
 Ett typiskt exempel på ett simuleringsproblem som kommer att behandlas i 
kursen är ett produktionssystem, där man har en viss slumpmässigt varierande 
produktionskapacitet (t.ex. på grund av driftstörningar i maskinparken) och en 
slumpmässigt varierande efterfrågan. Syftet med simuleringen är dels att 
studera produktionskostnaderna i systemet samt systemets förmåga att 
leverera varor när de efterfrågas.  

 A typical example of a simulation 
problem considered in this course is a 
production system, where there is a 
randomly varying production capacity 
(for example due to failures in the 
machinery) and a randomly varying 
demand. The objective of the simulation 
is both to study the production costs of 
the system as well as the ability of the 
system to deliver goods when they are 
demanded. 

 

Mål 
Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna utgå från en modell av ett 
tekniskt system och med hjälp av lämplig programvara (t.ex. Matlab) skriva 
ett program som på ett effektivt kan simulera systemet med hjälp av Monte 
Carlo-metoder.  Aim 

The students should after the course be 
able to use given model of a technical 
system and appropriate software (for 
example Matlab) to write a program , 
which in an efficient manner can 
simulate the system using Monte Carlo 
methods. 

 

Kursinnehåll 
Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Dessa tillämpas sedan 
av teknologerna i ett antal hemuppgifter, som löses med lämplig programvara 
(t.ex. Matlab). Kursen kommer att omfatta följande områden: 

• allmän sannolikhetsteori Syllabus 
Theory and examples are presented 
during the lectures and are then applied 
by the students in a number of home 
assignments, which are to be solved 
using  appropriate software (for example 
Matlab). The course will include the 
following topics: 

• stokastiska variabler 
• slumptalsgenerering 
• enkel sampling 
• slumptalskomplement 
• dolksampling 
• kontrollvariabler • general probability theory 
• korrelerad sampling • random variables 

• random number generation • stratifierad sampling 
• simple sampling 

• viktsampling • complementary random 
numbers  

• dagger sampling 
Förkunskaper • control variates 
Grundläggande matematiska kunskaper inklusive sannolikhetsteori, 
grundläggande programmeringskunskaper. 

• correlated sampling 
• stratified sampling 
• importance sampling 

Kursfordringar 
Prerequisites Skriftlig tentamen. Basic mathematical knowledge 
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including probability theory, basic 
programming skills. Kurslitteratur 

”Monte Carlo Simulation”, kurskompendium, Avd. för elektriska 
energisystem, KTH. Requirements 

Written exam. 
 

Required Reading 
“Monte Carlo Simulation”, course 
compendium, Electric Power Systems 
Lab, KTH. 
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EH1010  Elektroprojekt  Project Course in Electrical 
Engineering 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Joakim Lilliesköld, joakiml@ics.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08/790 6869 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
 Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE1 Lab    50 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.ee.kth.se/elektroprojektet Kurssida/Course Page 

 

 

Kortbeskrivning Abstract 
Developing new technical systems is 
today a process that requires not only 
technical knowledge but also a structural 
approach including planning and 
presentation of the task. A successful 
participation in such a team work 
therefore requires the ability to: 

Utveckling av nya tekniska system är i dag en process som förutom teknisk 
kunskap fordrar ett strukturerat tillvägagångssätt innefattande planering, 
genomförande och redovisning av uppgiften.  För att kunna arbeta i projekt på 
ett framgångsrikt sätt krävs därför att man: 
 

• kan bryta ner en uppgift i överskådliga problemformuleringar  
• kan planera och styra arbetet mot uppställda problemformuleringar • Separate a task into clear 

problem definitions. • kan arbeta i grupp 
• Plan and manage the work 

according to the problem 
definitions. 

• kan förmedla sina kunskaper skriftligt och muntligt till sin 
omgivning. 

 • Work in a team 
• Present the results both orally 

and in written form. 
För att ge en inblick i hur elektrotekniska projektuppgifter kan genomföras, 
kombineras genomförandet av en praktisk teknisk uppgift med teoretiska 
studier i projekthantering. I de teoretiska avsnitten behandlas grundläggande 
projekthantering såsom planering, dokumentering och uppföljning av projekt. 

 
To get an insight into electrotechnical 
project work a practical task is 
combined with theoretical studies of 
project management. The theoretical 
part deals with fundamental project 
management as planning and 
documentation. 

 

Mål 
Efter genomgången kurs ska studenterna kunna: 

• beskriva de grundläggande förutsättningarna för ett ingenjörsmässigt 
utvecklingsarbete och självständigt kunna genomföra ett sådant 
arbete 

Aim 
Upon completion of this course, 
participants shall be able to: 

• förklara och använda principerna i projektarbete • describe the fundamental 
prerequisites for engineering 
development work and 
independently be able to 
perform such a work effort 

• presentera teknisk information såväl skriftligt som muntligt 
• ange vissa för industriellt projektarbete fundamentala förutsättningar 
• utforma de grundläggande dokument som krävs för att planera, följa 

upp och avsluta/redovisa ett projekt • describe and use the 
principles of project work • förklara en för elektrotekniken intressant tillämpning 

• present technical information 
in oral and written form • utnyttja sina kunskaper i projektarbete i olika sammanhang under 

utbildningen • mention some fundamental 
prerequisites for industrial 
projects 

Förutom ovanstående lärandemål skall kursen ge en tidig koppling mellan 
teori och praktik i syfte att tidigt skapa förståelse för vikten av de teoretiska 
kurserna i elektroutbildningen. • create the fundamental 

documents required for 
planning, following up, and 
finishing a project 

 

Kursinnehåll • describe an interesting 
application of electrical 
engineering 

Kursen består av att en ingenjörsmässig uppgift skall planeras, genomföras 
och redovisas som ett projekt. Uppgiften speglar någon av de verksamheter 
som drivs inom elektroteknikområdet på KTH.  • make use of the knowledge 

of project work and apply it 
throughout the education  

Kursen fokuserar på att ge en förståelse för problemställningar förknippade 
med ingenjörsmässigt projektarbete.  Syllabus 

The course consists of planning, 
carrying out and presenting an electrical  
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Den teoretiska genomgången omfattar följande moment: Projektet som 
arbetsform. Genomgång och exempel på projektmodeller. Ett projekts olika 
faser. Rutiner för projektstyrning. Dokument och handlingar i ett projekt, t.ex. 
projekthandbok, startrapport, progressrapport, projektavslut och utvärdering. 

engineering task as a project. The task 
represents an activity in the field of 
electrical engineering at KTH. 
 
The theoretical part consists of project 
models, project management, documents 
in project management like start-up 
report and progress report and finally 
concluding and evaluating a project. 

 
Den praktiska delen omfattar planering, genomförande och redovisning av en 
teknisk uppgift. Uppgifterna ges av de olika institutioner som undervisar på E-
programmet och genomförs i grupper om 4-5 elever.  
 The practical part consists of planning, 

carrying out and presentation of a 
technical task. The projects are carried 
out in teams of 4-5 students at the 
different laboratories belonging to the 
school of electrical engineering. 

Kursfordringar 
Godkänd projektuppgift (PRO1; 7,5 hp). 

Kurslitteratur 
Eriksson, M., Lilliesköld, J., Handbok för mindre projekt. Liber, 2005 (ISBN 
9147052708) 

Requirements 
Approved project assignment (PRO1; 
7,5 cr).  
Required Reading 
Eriksson, M., Lilliesköld, J., Handbok 
för mindre projekt. Liber, 2005 (ISBN 
9147052708) 
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EH2010  Projektstyrning  Management of Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mårten Simonsson, pstyr@ics.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 68 29 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4 Övningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
M4, P4, T4  Rekommenderad för/Recommended for 
D4, E4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.ics.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1224 

Replaces 2C1224 

Kortbeskrivning Abstract 
 Idag sker utveckling, leverans och upphandling av komplexa tekniska system 

normalt i projektform. Projekt genomförs i tillfälligt sammansatta 
organisationer med personal från olika delar av en organisation som 
samarbetar för att uppnå ett väldefinierat mål. För att ett projekt skall fungera 
krävs effektiva rutiner och metoder för planering, styrning och uppföljning 
samt dokumentation under ett projekts olika faser. Detta för att uppnå ställda 
tekniska krav på projektet inom givna tids- och kostnadsramar. Ett komplext 
tekniskt system är en anläggning eller en produkt där program- och 
maskinvara tillsammans utgör det färdiga systemet. 

 
Development, procurement, and 
delivery of complex technical systems 
normally occur in the form of a project, 
that is, personnel from different parts of 
an organization collaborate in working 
towards a well-defined goal. Since the 
project organization is temporary, 
effective routines and methods are 
required for planning, managing, 
following-up, and documenting the 
different phases of the project. This is so 
that the submitted technical 
requirements placed on the project are 
reached within the given time frame and 
at budgeted cost. A complex technical 
system is a plant or product where 
software and hardware together 
comprise the completed system. 

Kursen har som syfte att ge en mångsidig insikt i hanteringen av industriella 
projekt. I kursen kombineras verklighetsanknutna inlämningsuppgifter och 
gästföreläsningar med teoretiska studier. I de teoretiska avsnitten behandlas 
färdigheter i projektstyrning såsom planering, dokumentering och uppföljning 
av projekt. Dessutom behandlas viktiga områden som kvalitet, riskhantering 
samt ekonomistyrning. Föreläsningsserien har tonvikt på projektledarrollen 
och ledarskapets betydelse i projekt. 

In order to provide the students a 
versatile insight in the management of 
industrial projects, realistic cases are 
combined with theoretical studies and 
guest lectures. In the theoretical parts of 
the course, fundamental skills in project 
management such as planning, 
documenting, and following up are 
treated. Further, important areas such as 
risk management, group dynamics and 
project leadership is be discussed 
throughout a series of more practically 
oriented guest lectures. 

 

Mål 
Efter kursen skall deltagaren förstå vad en projektledare gör och hur man 
arbetar i ett industriellt projekt genom att kunna:  

• beskriva och tillämpa de olika faserna i ett projekt, dvs. planera, följa 
upp och avsluta ett projekt 

• använda metoder och verktyg för att planera och följa upp projekt 
med hänsyn till tid, kostnad och resurser.  

• ge exempel på hur aktiviteter som planering, projektmöten, 
dokumentation och muntlig presentation skall genomföras 

Aim • med utgångspunkt från en projektmodell skapa nödvändig 
projektdokumentation The overall aim of the course is to give 

participants an understanding of the 
problems connected with the 
management of industrial projects. 

• planera och genomföra en riskanalys 
• analysera ett industriellt projekt 

Upon completion of this course, 
participants shall: • redovisa resultat genom muntlig och skriftlig kommunikation 

 • be well acquainted with the 
different phases of a project Kursinnehåll • be able to create and use the 
documents required for 
defining, planning, 
managing, and reporting a 
project 

Kursen fokuserar mer på att ge förståelse för problemställningarna 
förknippade med projektstyrning än på att ge praktisk färdighet i någon 
projektmetod. Exempel på olika projektmodeller ges dock av inbjudna 
gästföreläsare. be knowledgeable about how activities 

such as project meetings, 
documentation, oral presentations, and 

I kursen behandlas följande moment: projektet som arbetsform, utvecklings-, 
leverans- och upphandlingsprojekt, samspelet mellan kund och leverantör, 
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genomgång och exempel på projektmodeller, ett projekts olika faser, 
anbudsförfarande, ledarskap, gruppdynamik, riskanalys, projektdokument 
(t.ex. offertförfrågan, anbud, kontrakt, projekthandbok, 
projektplan/startrapport, progressrapport), projektavslut och utvärdering samt 
kvalitetsstandarder. 

risk analysis are carried out and led 

Syllabus 
The course focuses on creating an 
understanding of problems connected 
with technical management rather than 
offering practical competence in a 
particular project method. Nevertheless, 
invited guest lecturers will present 
examples of different project models. 

 

Förkunskaper 
Förutom behörighet att studera i "mellanblocket" har kursen inga 
förkunskapskrav, men erfarenhet från kurser som till exempel 
programmeringsprojekt eller elektroprojekt är positivt. 

Within the course the following 
moments are treated: the "project" as a 
working form, product development, 
delivery and procurement projects, 
interplay between supplier and 
customer, presentation and examples of 
project models, the different phases of a 
project, the bidding process, risk 
analysis, leadership, group dynamics, 
documents in a project, for example, 
request for bid, bid, contract, project 
manuals, project plan/start-up reports, 
progress reports, project conclusion, and 
evaluation, quality standards. 

Påbyggnad 
EH2020 Industriella informations- och styrsystem. 
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 

Kursfordringar 
80 % Närvaro på föreläsningar (SEM1; 0,8 p). 
Fem inlämningsuppgifter (PRO1: 0,0p + PRO2: 1,5p + PRO3: 1,5 p + PRO4: 
1,5 p + PRO: 5 2,2p). 

Kurslitteratur Prerequisites 
Eriksson, M., Lilliesköld, J., Handbok för mindre projekt. Liber, 2005 (ISBN 
9147052708) 

Competence to study in the intermediate 
block, however, experiences from 
project-based courses such as 
programming project or Electro projects 
are helpful. 

 

Follow up 
EH2020 Industrial Information and 
Control Systems. 
EH2030 Business Development and 
Quality Management 

Requirements 
80 % mandatory class attendance 
(SEM1: 0,8 p).  
5 written exercises (PRO1: 0,0p + 
PRO2: 1,5p + PRO3: 1,5 p + PRO4: 1,5 
p + PRO 5: 2,2p)). 

Required Reading 
Eriksson, M., Lilliesköld, J., Handbok 
för mindre projekt. Liber, 2005 (ISBN 
9147052708) 
 

 

1037 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

EH2020  Industriella informations och styrsystem  Industrial Control and Information 
Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mathias Ekstedt, eh2020@ics.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6831 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4 Seminarier    18 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4  Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish on demand from students 
the course may be given in English 

Språk/Language 

http://www.ics.kth.se Kurssida/Course Page 
 

Ersätter 2C1521 

Replaces 2C1521 

Kortbeskrivning Abstract 
Previously, business operations of most 
large enterprises were supported by a 
number of isolated IT systems 
performing diverse specific tasks, from 
real-time process control to 
administrative functionality such as 
payroll and billing. In order to better 
achieve business goals, these systems 
have in recent years been extended, and 
more importantly, integrated into a 
company-wide system in its own right, 
the enterprise IT system. Due to its 
history, this system is composed of a 
considerable number of heterogeneous 
components interacting by means of 
equally diverse connectors. To enable 
rational evolution and design, where the 
business’s requirements are transformed 
into technically and economically 
beneficial IT systems, holistic enterprise 
architecture models of the system are a 
necessity. 

Tidigare stöddes verksamheten i större företag av ett antal från varandra 
avskilda IT system som alla utförde specifika uppgifter åt respektive 
verksamhetsdel, från processtyrning i realtid till administrativa funktioner som 
lönehantering och fakturering. För att på ett bättre sätt uppfylla kraven från 
verksamheten har alla dessa system utökats och integrerats till et system i sin 
egen rätt, det verksamhetsövergripande IT-systemet. Givet denna historia 
består idag sådana verksamhetsövergripande IT-system av en mängd 
heterogena komponenter ihopkopplade av en likaledes brokig uppsättning av 
integrationsmekanismer. För att möjliggöra en rationell utveckling och design, 
där verksamhetens krav omsätts i tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga IT-
lösningar, krävs verksamhetsövergripande systemarkitekturmodeller som ger 
en god helhetsförståelse. 
 
Denna kurs syftar till att utveckla studenternas förståelse för och förmåga att 
utveckla och använda högnivåmodeller för att beskriva och hantera 
kostnadseffektiva industriella IT-system. Detta omfattar informations- och 
styrsystem för verksamheter såsom elkraft-, process-, telekommunikations- 
och tillverkningsindustri.   
 The purpose of this course is to increase 

the students’ understanding of and 
ability for developing and using models 
that is employed for designing and 
managing cost-effective industrial IT-
systems. i.e., information and control 
systems for businesses such as the 
power-, process-, telecommunication-, 
and manufacturing industries 

Mål 
Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna: 

• Beskriva och förklara de komponenter som bygger upp ett IT-system.
• Beskriva och förklara de olika typer av IT-system som organisationer 

använder för att stödja sin verksamhet 
• Välja bland och tillämpa befintliga modelleringsspråk för IT-system. 
• Skapa egna modelleringsspråk för IT-system. Aim 

Upon completion of this course the 
participants should be able to: 

• Beskriva och förklara hur IT-system används på ett rationellt och 
kostnadseffektivt sätt i verksamheten • Describe and explain 

components of an IT-system.  
• Describe and explain 

different types of IT-systems 
that organizations utilize for 
support of their business. 

Kursinnehåll 
Kursen består av, och examineras utifrån, fem uppgifter med följande 
preliminära huvudinnehåll, exakta uppgiftslydelser presenteras vid kursstart: 

• Choose among and apply 
existing IT-system modeling 
languages. 

• Generell modellering – Studenten skall utifrån ett sedan tidigare 
välkänt område skapa ett modelleringsspråk som kan beskriva 
området. • Create new IT-system 

modeling languages. • Anpassa modelleringsspråk – Studenten skall utifrån entiteterna i 
ett befintligt modelleringsspråk identifiera och beskriva relationer 
mellan dessa entiteter. 

• Describe and explain how 
organizations can use IT-
systems in a rational and cost 
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efficient manner.  • Vyer – Studenten skall givet ett arkitekturramverk och ett 
modelleringsspråk identifiera vilka entiteter ur modelleringsspråket 
som är relevanta i olika delar av ramverket. 

Syllabus 
The course consists of, and is examined 
by, five assignments with the following 
preliminary content, the final 
assignments will be presented at the 
beginning of the course: 

• Detaljera modelleringsspråk – Studenten skall, givet ett antal 
entiteter i ett befintligt modelleringsspråk, beskriva instanser i 
verkligheten av dessa entiteter.  

• Företagsmodellering – Studenten skall modellera en verksamhets 
totala IT stöd. 

• General modeling – The 
student should, given a 
previously well known area, 
create a modeling language 
that can be used to describe 
the area.  

 
För att introducera studenten till uppgifterna och ämnet i allmänhet ges 
föreläsningar kopplade till uppgifterna. Uppgifterna redovisas skriftligt och 
muntligt i seminarieform. • Adaptation of modeling 

language – The student 
should, given the entities of a 
modeling language, identify 
and describe plausible 
relations between the entities. 

 

Förkunskaper 
Förutom behörighet att studera i "mellanblocket" har kursen inga 
förkunskapskrav, Kunskap från följande områden är dock fördelaktigt: 
projektstyrning, objektorienterad programmering, datorkommunikation och 
datornät, datorteknik, programvaruutveckling. Vidare är viss branschkunskap 
nyttig, tex  elkraft-, telekom-, läkemedel- och tillverkningsindustri. 

• Views – The student should, 
given a enterprise 
architecture framework and a 
modeling language, identify 
which entities of the 
language that is relevant in 
different parts of the 
framework.  

Påbyggnad 
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik, 7,5 hp, 
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier, 7,5 hp • Refinement of modeling 

language – The student 
should, given entities in a 
modeling language, describe 
instances of these entities.  

Kursfordringar 
Godkända inlämningsuppgifter (INL1 + INL2 + INL3 + INL4 + INL5) 
Godkänd närvaro på seminarieserie (SEM1) 

• Enterprise architecture 
modeling – the student 
should model the complete 
IT support for a specific 
organization. 

Kurslitteratur 
Annonseras slutgiltigt vid kursstart. Exempelvis Lankhorst et al., Enterprise 
Architecture at Work: Modeling, Communication, and Analysis, Springer, 
2005. Lectures will be given in order to 

introduce the students to the 
assignments and the topic in general. 
The assignments will be presented in the 
seminars and handed in as written 
reports.  

 

Övrigt 
Examinator Torsten Cegrell 

Follow up 
EH2040 Industrial Information Systems, 
Systems Engineering, 7,5 credits, 
EH2050 Industrial Information Systems, 
Case Study,7,5 credits. 

Requirements 
Approved Design Exercises (INL1 + 
INL2 + INL3 + INL4 + INL5), seminar 
attendance (SEM1). 

Required Reading 
Is finally announced at course start. E.g. 
Lankhorst et al., Enterprise Architecture 
at Work: Modeling, Communication, 
and Analysis, Springer, 2005. 
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EH2030  Verksamhetsutveckling och kvalitet  Business Development and 
Quality Management 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Sörqvist, lars.sorqvist@ics.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 6823 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    36 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMFY4, CLMKE2, CLMKE4 Övningar    10 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
D4, E4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.ics.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1522 

Replaces 2C1522 

Kortbeskrivning Abstract 
The quality of goods and services 
produced and sold by a company have 
major importance for profitability. Most 
companies have a quality manager and a 
quality department that deal with 
assuring and improving quality. In 
successful organizations, management 
and employees are usually very engaged 
in the quality work. 

Kvaliteten hos de varor och tjänster som ett företag producerar och säljer har 
en avgörande betydelse för dess lönsamhet. Nästan alla företag och 
organisationer har idag en kvalitetschef och en kvalitetsorganisation som 
aktivt arbetar med att säkra och förbättra kvaliteten. Framgångsrika 
organisationer kännetecknas dessutom ofta av att både ledning och flertalet 
medarbetare är starkt engagerade i kvalitetsarbetet. 
Idag talar man vanligen om totalkvalitet eller verksamhetsutveckling, 
varigenom kvalitetsarbetet även kommit att handla om hur man utvecklar och 
förbättrar verksamheten som helhet. En stor mängd olika metoder och 
arbetssätt tillämpas inom området. Några aktuella exempel är bl a Sex Sigma, 
Processorientering, TQM och ISO 9000. Behovet av kunskaper inom detta 
område är därför stort hos de flesta yrkesverksamma individer och då särskilt 
hos de som har en ledande befattning. 

Today this usually entails total quality 
management or business development. 
Quality work has even led to 
development and improvement of 
businesses as a whole. Many methods 
and ways of working, such as Six 
Sigma, process management, TQM, and 
ISO 9000 are used. There is a strong 
need for knowledge about quality 
among most people working in a 
company, especially those in 
management positions. 

 

Mål 
Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om hur 
kvalitetsarbetet bedrivs i dagens företag och organisationer. Kursen skall 
dessutom ge kunskaper om många av de verktyg och metoder som används i 
ett modernt kvalitetsarbete.  

Aim 
The overall aim of this course is to offer 
a basic understanding on how 
companies and other organizations work 
today with quality management. 
Knowledge about commonly used tools 
and methods is presented. 

Efter kursen skall deltagarna: 
• ha förståelse för betydelsen av och möjligheterna med att aktivt 

arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling. 
• aktivt kunna delta i ett företags kvalitetsarbete och vid behov kunna 

identifiera nödvändiga verktyg och metoder. 
Upon completion of this course 
participants shall: 

• have gained an 
understanding about the 
importance of and 
possibilities with quality and 
business development 

• själva kunna använda ett antal enklare metoder och verktyg som ofta 
tillämpas i arbetet med att förbättra och utveckla en verksamhet. 

 

Kursinnehåll • be able to take part in a 
company’s quality activities 
and identify necessary tools 
and methods 

Kvalitet och totalkvalitet. Utveckling mot totalkvalitet och 
verksamhetsutveckling. Kvalitet och lönsamhet. De framgångsrika företagen. 
Processer och processorientering. Styra och analysera en verksamhet. 
Variationer och statistiska metoder. Kvalitet vid utveckling av varor och 
tjänster. Att säkerställa kvalitet vid inköp. Ständiga förbättringar. Sex Sigma. 
Människan och kvalitet. Ledarskap för kvalitet och verksamhetsutveckling. 
Ledningssystem och ISO 9000. 

be able to use basic tools and methods 
commonly used when improving and 
developing an organization. 

Syllabus 
Kvalitet och totalkvalitet. Utveckling 
mot totalkvalitet och 
verksamhetsutveckling. Kvalitet och 
lönsamhet. De framgångsrika företagen. 
Processer och processorientering. Styra 

 

Förkunskaper 
Behörig att studera i "mellanblocket". 
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och analysera en verksamhet. 
Variationer och statistiska metoder. 
Kvalitet vid utveckling av varor och 
tjänster. Att säkerställa kvalitet vid 
inköp. Ständiga förbättringar. Sex 
Sigma. Människan och kvalitet. 
Ledarskap för kvalitet och 
verksamhetsutveckling. Ledningssystem 
och ISO 9000. 

Kursfordringar 
Godkända inlämningsuppgifter (INL1 + 2; 6p) samt 80 % närvaro vid 
föreläsningarna (SEM1; 1,5p). 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart. 
 

Prerequisites 
Competence to study in the intermediate 
block. 

Requirements 
Approved written exercises (INL1+2; 6 
cr) and 80 % class attendance  (SEM1; 
1,5 cr). 

Required Reading 
Announced at start of course. 
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EH2040  Industriella informationssystem, systemteknik  Industrial Information Systems, 
Systems Engineering 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Robert Lagerström,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6866 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4  Obligatorisk för/Compulsory for 
E4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.ics.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1228 

Replaces 2C1228 

Kortbeskrivning Abstract 
The main objective of Industrial 
Information Systems is to provide 
knowledge and skill in software system 
management, i.e., the planning, 
procurement, development and 
integration of software systems in an 
organizational context. Different aspects 
of software system management are 
discussed in the course, also related to 
more non-technical areas such as the 
integration between the system and the 
organization. Furthermore, the course 
also relates to the underlying industrial 
processes, e.g. telecommunication 
systems, power systems or process 
industries. The course prepares the 
student both for technology intensive 
professions, e.g. system development, 
and project management within 
organizations supplying or the acquiring 
industrial information and control 
systems. 

Industriella informationssystem är ett ämne som syftar till att ge kunskap och 
förståelse för hantering av komplexa mjukvarubaserade system, dvs. 
planering, upphandling, utveckling och integration av system i en 
organisatorisk kontext. Olika aspekter på hantering av mjukvarusystem 
diskuteras i kursen vilka också berör mer icke-tekniska områden som 
exempelvis systemens plats i organisationen. Kursen anknyter även till de 
underliggande industriella processerna, processer, som exempelvis 
telekommunikationssystem, elkraftsystem eller processindustri. Teknologen 
förbereds både för teknikintensiva yrken som exempelvis systemutveckling 
samt yrken inriktade mot projektledning hos både leverantörer och beställare 
av informations- och styrsystem. 
 

Mål 
Efter genomgången kurs är målet att deltagarna skall kunna: 

• definiera och beskriva systemegenskaper för industriella 
informationssystem, t.ex. informationssäkerhet, modifierbarhet, 
datakvalitet, tillgänglighet, användarvänlighet, integrerbarhet. 

• redogöra, jämföra samt välja metoder för utvärdering av 
systemegenskaper. 

Aim 
After the course the participants should 
be able to: • praktiskt planera projekt under realistiska former. 

• define and describe system 
attributes for industrial 
information systems, such as 
information security, 
modifiability, data quality, 
reliability, usability, and 
interoperability. 

 

Kursinnehåll 
Kursen avser att lära ut metoder för hantering av komplexa 
programvarubaserade system. 
 

• describe, compare, and 
choose methods for 
evaluation of different 
system attributes. 

Förkunskaper 
EH2010 Projektstyrning (tidigare 2C1224) och EH2020 Industriella 
informations- och styrsystem (tidigare 2C1521). • plan evaluation projects in a 

practical way under realistic 
circumstances. Påbyggnad 

EH2050 Industriella Informationssystem, fallstudier  (tidigare 2C1229) 
Syllabus 

Kursfordringar The course aims at provide knowledge 
and skill in software system 
management.  

Examination sker genom muntliga och skriftliga presentationer, ingen skriftlig 
tentamen. 

Prerequisites Övrigt EH2010 and EH2020 
Platsbegränsning 20 elever. Förtur för de elever som också väljer EH2050, 
Industriella informationssystem, fallstudier. Kunskap inom exempelvis 
programmering, databashantering, objektorienterad analys, 

Follow up 
EH2050 
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datorkommunikation, olika industriella processer m.m. är fördelaktigt. Requirements 
Announced at start of course. 

Other 
Limited to 20 students. Students who 
have also chosen EH2050 Industrial 
Information Systems, Case Studies, will 
be given priority. Knowledge within the 
fields of e.g. programming, databases, 
object-oriented analysis, computer 
communication, computer networks and 
various industrial processes is 
advantageous. 
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EH2050  Industriella informationssystem, fallstudier  Industrial Information Systems, 
Case Studies 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Robert Lagerström,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6866 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4  Obligatorisk för/Compulsory for 
E4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.ics.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1229 

Replaces 2C1229 

Kortbeskrivning Abstract 
The main objective of Industrial 
Information Systems is to provide 
knowledge and skill in software system 
management, i.e., the planning, 
procurement, development and 
integration of software systems in an 
organizational context. Different aspects 
of software system management are 
discussed in the course, also related to 
more non-technical areas such as the 
integration between the system and the 
organization. Furthermore, the course 
also relates to the underlying industrial 
processes, e.g. telecommunication 
systems, power systems or process 
industries. The course prepares the 
student both for technology intensive 
professions, e.g. system development, 
and project management within 
organizations supplying or the acquiring 
industrial information and control 
systems.  

Industriella informationssystem är ett ämne som syftar till att ge kunskap och 
förståelse för hantering av komplexa mjukvarubaserade system, dvs. 
planering, upphandling, utveckling och integration av system i en 
organisatorisk kontext. Olika aspekter på hantering av mjukvarusystem 
diskuteras i kursen vilka också berör mer icke-tekniska områden som 
exempelvis systemens plats i organisationen. Kursen anknyter även till de 
underliggande industriella processerna, processer, som exempelvis 
telekommunikationssystem, elkraftsystem eller processindustri. Teknologen 
förbereds både för teknikintensiva yrken som exempelvis systemutveckling 
samt yrken inriktade mot projektledning hos både leverantörer och beställare 
av informations- och styrsystem.  
 

Mål 
Efter genomgången kurs är målet att deltagarna skall kunna: 

• specificera och modellera industriella informationssystem. 
• utvärdera systemegenskaper för industriella informationssystem, t.ex. 

informationssäkerhet, modifierbarhet, datakvalitet, tillgänglighet, 
användarvänlighet, integrerbarhet. Aim 

• praktiskt genomföra projekt under realistiska former. After the course the participants should 
be able to: • argumentera och presentera sina fallstudieresultat.  

• specify and model industrial 
information systems.  

• evaluate system attributes for 
industrial information 
systems, such as information 
security, modifiability, data 
quality, reliability, usability, 
interoperability. 

Kursinnehåll 
Inom ramen för kursen studeras ett upphandlings- eller utvecklingsprojekt 
avseende ett industriellt system. Fallstudien dokumenteras i en rapport och 
erfarenheterna presenteras muntligt vid ett seminarium.  
 • carry evaluation projects 

through in a practical way 
under realistic circumstances. 

Förkunskaper 
EH2040 Industriella Informationssystem, systemteknik. • argue for and present one’s 

case study results. Kursfordringar 
Examination sker genom muntliga och skriftliga presentationer. Ingen skriftlig 
tentamen. 

Syllabus 
A case study of a systems engineering 
project is conducted. The results from 
the study are documented in a report and 
presented orally.  

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursstart.  
 Prerequisites 

EH2040 Industrial Information Systems, 
Systems Engineering. Övrigt 

Platsbegränsning 20 elever. Requirements 
The grade is based on written and oral 
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presentations. No written exam. 

Other 
Limited to 20 students 
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EH2320  Individuellt projekt i industriella informations 
och styrsystem 

Individual Project in Industrial 
Information and Control System 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 Joakim Lilliesköld, joakiml@ics.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08/790 6869 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
Fail, pass  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

 

Kortbeskrivning Abstract 
Master thesis projects and similar 
courses are limited in time, and even 
though they often produce interesting 
results the knowledge produced do not 
always reach out to the potential target 
groups. This course aims at providing a 
possibility to reach out with the project 
results from for instance a master thesis 
project to other target groups than what 
are normally reached 

Examensarbeten och liknande kurser har en begränsning att de ofta leder till 
intressanta resultat, men att redovisningen av arbetet inte når ut till alla 
potentiella målgrupper. Denna kurs syftar till att ge teknologen en möjlighet 
att på olika sätt föra ut resultatet av t ex ett examensarbete lite längre än vad 
det normalt finns utrymme till. 
Efter kursen skall deltagarna: 

• ha en fördjupad erfarenhet av forskningsverksamhet i industriella 
informations- och styrsystem 

Upon completion of this course, 
participants shall: • ha erfarenhet av publicering och presentation av forskningsresultat 

ha förstått betydelsen av att publicera resultat i olika format • achieve a knowledge and 
experience of the research 
process within the area of 
industrial information and 
control system 

 

Mål 
Exempel på förekommande examinationsuppgifter är:  

• have experience of 
publishing and presenting 
research results 

• publikation och presentation av artikel vid vetenskaplig konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift 

• publikation av populärvetenskaplig tidskriftartikel eller andra former 
av informationsspridning 

have understood the importance of 
publishing results in different formats 

• framställande av användarmanual etc. för metod utvecklad i t ex 
examensarbete  

Aim 
Example of examination is 
 • framställande av allmänt tillgänglig (öppen källkod) programvara • the publication and 

presentation of an article at a 
scientific conference or in a 
scientific journal 

patentansökan eller andra steg mot kommersialisering av resultat 
 

Förkunskaper • the publication of popular 
scientific article or other 
kinds of information sharing 

Genomfört examensarbete eller liknande projekt 

Kursfordringar • the development of an user 
manual etc for method 
developed in for instance a 
master thesis project  

Individuell inlämningsuppgift (INL1; 7,5 hp) 

• the development of an 
commonly accessible (open 
source code) software 

the development of a patent application 
or other steps towards a 
commercialisation of results 

Prerequisites 
Master thesis or similar project course 

Requirements 
Individual written assignment (INL1; 
7,5 cr) 
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EH2710  Styrning och drift av kraftsystem  Power System Control and 
Operation 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Lars Nordström, 
lars.nordstrom@ee.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 6830 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
TELPM1 Föreläsningar    36 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Övningar    10 h          Språk/Language 
www.ics.kth.se Lab    3 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätter 2C1523 

Replaces 2C1523 

Kortbeskrivning Abstract 
The topic of the course is systems and 
technologies for power system operation 
and control and related information 
exchange.  

Kursen behandlar styrning av kraftsystem samt tillhörande kommunikation 
och informationsutbyte. De modeller och matematiska verktyg som används 
för att styra elkraftsystem implementeras i olika typer av datorsystem ofta 
kallade SCADA/EMS, vilka i sin tur integreras med kommunikationssystem 
för data insamling och andra system för annan typ an analys och beslutsstöd. 
Syftet med kursen är att ge kunskap i betydelsen av de olika systemen, vilka 
funktioner de tillhandahåller, vilken data som används samt hur system 
integreras och utvecklas. 

 
Models and mathematical tools used for 
power system control and operation  is 
implemented in information systems 
often know as SCADA/EMS, These 
systems are in turn integrated with other 
systems for analysis and decision 
support. The objective of the course is to 
provide knowledge on the importance of 
the different systems, the functionality 
they provide, the data used and 
exchanged as well as development of 
these systems 

 

Mål 
Efter genomgången kurs ska deltagarna . 

• Kunna förklara det funktionella innehållet i SCADA, EMS, DMS, 
NIS och relaterade information system. 

• Kunna skapa enkla systemarkitekturer för ställverksautomation med 
hjälp av IEC 61850 standarden. 

Aim 
After  completing the course, the 
students shall :  • Kunna skapa enkla system arkitekturer med central såväl som 

distribuerad funktionalitet för kraftsystemstyrning • Be able to explain the 
functional content of 
SCADA, EMS, DMS, NIS 
and related systems 

• Kunna tillämpa valda delar ur IECs Common Information Model på 
Systemintegrations problem. 

• Be able to create simple 
architectures for substation 
automation using IEC 61850 
Create data models of utility 
wide information system 
architectures. 

• Förstå betydelsen av icke-funktionella aspekter på systemen som data 
kvalitet, prestanda och tillgänglighet. 

• Förstå betydelsen av informationssäkerhet 
• Ha kunskap om trender och utveckling inom teknik och system för 

kraftsystemstyrning. • Create simple system 
architectures involving 
central as well as distributed 
systems for power system 
operation and control. 

 

Kursinnehåll 
Kursen innehåller 

• Be able to apply appropriate 
parts of the IEC Common 
Information Model to system 
integration problems. 

• Presentation av grundläggande systemfunktioner och data innehåll 
för fältkommunikation, datainsamling, driftövervakning, 
effektstyrning, generatorstyrning, distributionsnätsstyrning. 

• Genomgång av funktioner och data i övriga systemtyper nödvändiga 
för driften av ett elkraftsystem, såsom system för underhåll, kartor 
och linjedragning, kundinformation, ekonomi och beslutsstöd. 

• Understand importance of 
non-functional aspects of the 
systems such as data quality, 
performance and availability. 

• System för automation av utrustning i fält, såsom 
ställverksautomation baserat på IEC 61850, men även automation av 
kraftstationer och distributionssystem. 

• Understanding of the 
importance of Cyber 
Security. 

• Have knowledge of emerging 
trends in systems used for 
Power system Operation & 
Control 

• Systemintegration som ett verktyg för att ge en komplett vy av 
elkraftsystemet, samt standarder och metoder för att uppnå detta. 

• Framväxande teknologier för avancerad styrning av 
marknadsbaserade elkraftsystem, såsom Phasor Measurements och 
Wide Area Monitoring and Control 

Syllabus 
The course contains: 
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Presentation of basic functionality and 
data for communication, data 
acquisition, system supervision and 
operation, generation control and 
distribution management 

• Analysmetoder för icke-funktionella egenskaper i 
informationssystemarkitekturer. 

 

Förkunskaper Presentation of functionality and data of 
other types of systems necessary for 
operation and control of power systems, 
such as maintenance, GIS, ERP and 
decision support. 

2C1118 Systemplanering, 2C1115 Elsystem gk. 

Kursfordringar 
Tentamen, Godkända projektuppgifter, godkänd laboration. 

Systems for substation automation based 
on IEC 61850, and also automation of 
generation plants, and distribution 
systems 

Kurslitteratur 
Control and Automation of Power Distribution Netoworks, James Northcote-
green, Robert G Wilson. samt ytterligare litteratur som delas ut under kursen. System integration as a tool to achieve 

overall management of the power 
system, including standards and 
techniques to achieves this. 

 
 

Developing technologies for advanced 
control of market based transmission 
systems such as PMUs and WAMC. 
Methods for analysis of non-functional 
aspects of information systems 
architectures. 

Prerequisites 
2C 1115, Power Systems, basic course 
2C1118 System planning 

Requirements 
Exam 
Approved Project Assignments 
Approved experiment 

Required Reading 
Control and Automation of Power 
Distribution Netoworks, James 
Northcote-green, Robert G Wilson and 
hand-outs 
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EH2720  Projektstyrning  Management of Projects 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Joakim Lilliesköld, joakiml@ics.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08/790 6869 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
 Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCRM1 Övningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
TELPM2, TTLSM1, TTLSM2  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
www.ics.kth.se Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1524 

Replaces 2C1524 

Kortbeskrivning Abstract 
 Idag sker utveckling, leverans och upphandling av komplexa tekniska system 

normalt i projektform. Projekt genomförs i tillfälligt sammansatta 
organisationer med personal från olika delar av en organisation som 
samarbetar för att uppnå ett väldefinierat mål.  För att ett projekt skall fungera 
krävs effektiva rutiner och metoder för planering, styrning och uppföljning 
samt dokumentation under ett projekts olika faser. Detta för att uppnå ställda 
tekniska krav på projektet inom givna tids- och kostnadsramar. Ett komplext 
tekniskt system är en anläggning eller en produkt där program- och 
maskinvara tillsammans utgör det färdiga systemet. 

 
Development, procurement, and 
delivery of complex technical systems 
normally occur in the form of a project, 
that is, personnel from different parts of 
an organization collaborate in working 
towards a well-defined goal. Since the 
project organization is temporary, 
effective routines and methods are 
required for planning, managing, 
following-up, and documenting the 
different phases of the project. This is so 
that the submitted technical 
requirements placed on the project are 
reached within the given time frame and 
at budgeted cost. A complex technical 
system is a plant or product where 
software and hardware together 
comprise the completed system. 

Kursen har som syfte att ge en mångsidig insikt i hanteringen av industriella 
projekt. I kursen kombineras verklighetsanknutna inlämningsuppgifter och 
gästföreläsningar med teoretiska studier. I de teoretiska avsnitten behandlas 
färdigheter i projektstyrning såsom planering, dokumentering och uppföljning 
av projekt. Dessutom behandlas viktiga områden som kvalitet, riskhantering 
samt ekonomistyrning. Föreläsningsserien har tonvikt på projektledarrollen 
och ledarskapets betydelse i projekt. 

In order to provide the students a 
versatile insight in the management of 
industrial projects, realistic cases are 
combined with theoretical studies and 
guest lectures. In the theoretical parts of 
the course, fundamental skills in project 
management such as planning, 
documenting, and following up are 
treated. Further, important areas such as 
risk management, group dynamics and 
project leadership is be discussed 
throughout a series of more practically 
oriented guest lectures. 

 

Mål 
Efter kursen skall deltagaren förstå vad en projektledare gör och hur man 
arbetar i ett industriellt projekt genom att kunna:  

• beskriva och tillämpa de olika faserna i ett projekt, dvs. planera, följa 
upp och avsluta ett projekt 

• använda metoder och verktyg för att planera och följa upp projekt 
med hänsyn till tid, kostnad och resurser.  

• ge exempel på hur aktiviteter som planering, projektmöten, 
dokumentation skall genomföras 

Aim • med utgångspunkt från en projektmodell skapa nödvändig 
projektdokumentation Upon completion of this course, 

participants shall understand what a 
project manager does and how one 
works in an industrial project by being 
able to: 

• planera och genomföra en riskanalys 
• analysera ett industriellt projekt 
• redovisa resultat genom muntlig och skriftlig kommunikation 

• describe and apply the 
different phases of a project, 
i.e. plan, follow up, and 
finish a project 

 

Kursinnehåll 
Kursen fokuserar mer på att ge förståelse för problemställningarna 
förknippade med projektstyrning än på att ge praktisk färdighet i någon 
projektmetod. Exempel på olika projektmodeller ges dock av inbjudna 
gästföreläsare. 

• use methods and tools for 
planning and following up a 
project considering time, 
costs and resources 

• give examples of how 
activities such as project 
meetings and documentation 
are carried out and managed 

I kursen gås följande moment igenom: projektet som arbetsform, utvecklings-, 
leverans- och upphandlingsprojekt, samspelet mellan kund och leverantör, 
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genomgång och exempel på projektmodeller, ett projekts olika faser, 
anbudsförfarande, ledarskap, gruppdynamik, riskanalys, projektdokument 
(t.ex. offertförfrågan, anbud, kontrakt, projekthandbok, 
projektplan/startrapport, progressrapport), projektavslut och utvärdering samt 
kvalitetsstandarder. 

• with the starting point of an 
project model create 
necessary project 
documentation 

• plan and perform a risk 
analysis 

• analyse an industrial project  
• present results through oral 

and written communication Påbyggnad 
EH2730 Requirements Engineering Syllabus 

The course focuses on creating an 
understanding of problems connected 
with technical management rather than 
offering practical competence in a 
particular project method. Nevertheless, 
invited guest lecturers will present 
examples of different project models. 

Kursfordringar 
80 % Närvaro på föreläsningar (SEM1; 0,8 p). 
Fem inlämningsuppgifter (PRO1: 0,0p + PRO2: 1,5p + PRO3: 1,5 p + PRO4: 
1,5 p + PRO: 5 2,2p). 

Kurslitteratur 
Within the course the following 
moments are treated: the "project" as a 
working form, product development, 
delivery and procurement projects, 
interplay between supplier and 
customer, presentation and examples of 
project models, the different phases of a 
project, the bidding process, risk 
analysis, leadership, group dynamics, 
documents in a project, for example, 
request for bid, bid, contract, project 
manuals, project plan/start-up reports, 
progress reports, project conclusion, and 
evaluation, quality standards. 

Project Management Toolbox, Dragan Z. Milosevic, Wiley 
 

Follow up 
EH2730 Requirements Engineering 

Requirements 
80 % mandatory class attendance 
(SEM1; 0,8 p).  
5 written exercises (PRO1: 0,0p + 
PRO2: 1,5p + PRO3: 1,5 p + PRO4: 1,5 
p + PRO: 5 2,2p). 

Required Reading 
Project Management Toolbox, Dragan 
Z. Milosevic, Wiley 
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EH2730  Kravhantering  Requirements Engineering 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Per Närman, pern@ics.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6822 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    22 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, TELPM1, TELPM2, TTLSM1, TTLSM2 Övningar    8 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.ics.kth.se/grundutbildning/Kravhant
ering%20Master/grundutbildning_kravhanterin
g.htm 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1520 

Replaces 2C1520 

Kortbeskrivning Abstract 
 An advanced course on methods, and principles for system procurement and 

requirements engineering.  
An advanced course on methods, and 
principles for system procurement and 
requirements engineering. 

 

Mål 
Aim Upon course completion, a participants shall be able to: Upon course completion, a participants 
shall be able to: • Explain and give examples of the context of requirements 

engineering. Specifically to • Explain and give examples of 
the context of requirements 
engineering. Specifically to 

• Explain the significance of the early phases in development and 
procurement projects  • Explain the significance of 

the early phases in 
development and 
procurement projects  

• Explain the difference between market driven and customer driven 
development 

• Explain what signifies requirements engineering in a development 
and a procurement project. • Explain the difference 

between market driven and 
customer driven development • To explain and give examples of common process phases of 

requirements engineering and for each process phase explain and 
give examples of common 

• Explain what signifies 
requirements engineering in 
a development and a 
procurement project. • Participants and stakeholders 

• Documents • To explain and give 
examples of common process 
phases of requirements 
engineering and for each 
process phase explain and 
give examples of common 

• Activities 
• Methods 
• Tools  
• Describe and apply methods for modeling systems and system 

environments from technical as well as business oriented perspective 
and based on such models to 

• Participants and stakeholders 
• Documents 
• Activities 

• Elicit system requirements  • Methods 
• Determine system constraints  • Tools  

• Describe and apply methods 
for modeling systems and 
system environments from 
technical as well as business 
oriented perspective and 
based on such models to 

• Explain methods for formal evaluations of tender offers from system 
suppliers. 

• Analyze and appreciate the utility of using different methods, or 
combination of methods, for requirements elicitation given a set of 
circumstances. 

• Elicit system requirements  
• Apply established methods and tools for requirements elicitation 

from different stakeholders 
• Determine system constraints 
• Explain methods for formal 

evaluations of tender offers 
from system suppliers. 

• Apply rules of documentation for requirements specifications 
• Describe and apply methods for requirements analysis and 

• Analyze and appreciate the 
utility of using different 
methods, or combination of 
methods, for requirements 
elicitation given a set of 

negotiation, specifically to 
• Describe available methods for requirements prioritization and to 

apply at least one of these methods. 
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circumstances. • Apply methods and tools for requirements management from a life-
cycle perspective, i.e. from the birth of the development/procurement 
project to the delivery and operations of the product. 

• Apply established methods 
and tools for requirements 
elicitation

 
 from different 

stakeholders 
• Apply rules of 

documentation for Kursinnehåll 
The main topics of the course are: requirements specifications 

• Describe and apply methods 
for requirements 

• The role of Requirements Engineering in the software development 
process. analysis and 

negotiation
• The role of Requirements Engineering in the software procurement 

process 

, specifically to 
• Describe available methods 

for requirements 
prioritization• The difference between the User Needs Statement and the 

requirements specification 
 and to apply at 

least one of these methods. 
• Apply methods and tools for 

requirements management 
from a life-cycle perspective, 
i.e. from the birth of the 
development/procurement 
project to the delivery and 
operations of the product. 

• The concept of stakeholders 
• Creation of a vision statement for a system and identify stakeholders 
• The difference, and be able to identify, design constraints and 

requirements. 
 

Syllabus Förkunskaper 
The main topics of the course are: level courses in Software System Development and Managing Projects. • The role of Requirements 

Engineering in the software 
development process. Kursfordringar 

EH2720 Management of Projects 
or 
EH2710 Projektstyrning 
or  corresponding project Assignments course 

• The role of Requirements 
Engineering in the software 
procurement process 

• The difference between the 
User Needs Statement and 
the requirements 
specification 

Kurslitteratur 
• To be determined • The concept of stakeholders 

 • Creation of a vision 
statement for a system and 
identify stakeholders 

In addition, selected papers as introduced during the lecture series. 
 

• The difference, and be able 
to identify, design constraints 
and requirements. 

Prerequisites 
C level courses in Software System 
Development and Managing Projects. 

Requirements 
EH2720 Management of Projects 
or 
EH2710 Projektstyrning 
or  corresponding project Assignments 
course 

Required Reading 
• To be determined 

 
In addition, selected papers as 
introduced during the lecture series. 
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EI1100  Elkretsanalys, E  Electrical Circuit Analysis, E 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Peter Fuks, EI1100@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08-790 6460 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE1 Övningar    30 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    4 h          Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI110
0/index.html 

 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1800 

Replaces 2A1800 

Mål Aim 
 Kursen skall ge grundläggande förståelse och kunskap om elektriska nät samt 

matematiska metoder för analys av linjära modeller. Kursen utgör en viktig 
bas för fortsatta studier inom många helt skiftande ämnesområden som 
använder linjära eller dellinjära modeller. 

The course will give the basic 
understanding and knowledge of 
electrical networks and mathematical 
methods for analysis of linear models. 
The course is an essential base for 
further studies in many different areas 
where piecewise linear or linear models 
are used. 

 
Mål 
Eleven skall efter genomgången kurs kunna 

 • beskriva passiva och aktiva komponenter 
Aim • förklara begreppen i den matematiska modellen som beskriver nätet  After the completed course the student 
will have the ability to: • identifiera de vanligaste passiva och aktiva kopplingarna och 

beskriva deras egenskaper  • describe properties of passive 
and active components • tillämpa nodanalys och maskanalys 

• explain concepts in the 
mathematical model used for 
description of the circuits 

• använda superposition och tvåpolsekvivalenter 
• kunna lösa transienta problem vid omkopplingar i nät 

• identify the most common 
passive and active circuits 
and describe their properties 

• behärska komplexa metoden för stationära i tiden cosinusformade 
källor 

• känna till grafiska lösningsmetoder för olinjära komponenter • apply the solution methods 
such as nodal analysis and 
mesh analysis  

• tillämpa Joules lag och komplex effekt 
• välja en lösningsmetod som ger överskådliga beräkningar 

• use superposition and two-
terminal equivalents • motivera rimligheten i beräkningsresultat 

• konstruera elektriska modeller av enkla system • solve transient problems in 
switching circuits • använda simuleringsprogram 

• master AC steady state 
analysis using phasors  

• be acquainted with graphical 
solution techniques for 
nonlinear components 

Kursinnehåll 
Ohms och Kirchhoffs lagar. Analysmetoder. Inkopplingsförlopp. Komplexa 
metoden. Komplex effekt. Anpassning. Filterkretsar. Induktiv koppling. 
Datorsimulering. Operationsförstärkare. Tillämpningar. 

• apply Joule’s law and 
complex power 

• choose a proper method of 
solution 

 

Förkunskaper • verify the solution 
• design an electrical model of 

a simple system 
Gymnasiematematik och -fysik/teknologi samt kursen i matematik för E1 vid 
KTH eller motsvarande. • use simulation software. 
Påbyggnad Syllabus 
EI1101 Tillämpad elektronik E, EI1200 Elektromagnetisk fältteori E, IH1611 
Halvledarkomponenter, IH1203 Analog elektronik, EQ1100 Signaler och 
system, IT2651 Mikrovågsteknik, EQ1200 Signalteori, IL2219 
Radioelektronik , HL2002 Medicinsk mätteknik 

Ohm’s and Kirchhoff’s laws. Analysis 
methods. Transients. Steady state 
analysis. Phasors. Complex power and 
impedance matching. Filters. Mutual 
inductive coupling. Computer 
simulation. Operational amplifiers. 
Applications. Kursfordringar 

Projektuppgifter: 
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(PRO1; 1,5 hp) 
(PRO2; 1,5 hp) 
(PRO3; 1,5 hp) 
(PRO4; 1,5 hp) 
 
Skriftlig Tentamen (TEN1; 1,5 hp) 

Prerequisites 
Previous knowledge of mathematics and 
physics at upper secondary school level 
and the course in mathematics at E1 or 
equivalent. 

Follow up 
EI1101 Applied Electronics 
EI1200 Electromagnetic Theory E 
IH1611 Semiconductor Devices 
IH1203 Analog Electronics 
EQ1100 Signals and Systems 
IT2651 Microwave Engineering 
EQ1200 Signal Theory 
IL2219 Radio Electronics 
HL2002 Medical Instrumentation 

Kurslitteratur 
Petersson: Elkretsanalys alt Dorf/Svoboda: Introduction to Electric Circuits 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Till kurs: Obligatorisk 
Till tentamen: Till tentamen: Obligatorisk Requirements 

Project assignments 
 
(PRO1; 1,5 cr) 
(PRO2; 1,5 cr) 
(PRO3; 1,5 cr) 
(PRO4; 1,5 cr) 
 
Written examination, (TEN1; 1,5 cr). 

Required Reading 
Petersson: Elkretsanalys (In Swedish) or 
Dorf/Svoboda: Introduction to Electric 
Circuits 

Registration 
Course: Course: Compulsory 
Exam: Exam: Compulsory 

 

EI1101  Tillämpad elteknik  Applied Electrical Engineering 
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Peter Fuks, EI1101@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08- 790 6460 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    6 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE1 Lab    8 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI110
1/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1801 

Replaces 2A1801 

Mål Aim 
The course gives a “hands on” 
experience of design of electronic 
equipment. 

Kursen ger en “hands on” erfarenhet av konstruktion av elektroniska 
apparater. Huvuddelen av kursen har formen av ett projekt som består av 
konstruktion av en fungerande prototyp, lösning av ev. störningsproblem samt 
planering av ett felsökningsschema. 

The dominant part is a project during 
which the student will build a working 
prototype, solve ev EMC problems and 
design a scheme for fault finding.  

Eleven skall efter genomgången kurs  
• kunna tolka komponenttillverkarnas datablad To give the student 

• understanding of information 
from component 
manufacturers 

• kunna konstruera en fungerande prototyp utgående från en ritning  
• ha baskunskaper om störningar i elektriska nät. 
• använda och modifiera vanliga analoga och digitala byggblock • ability to build a working 

prototype from a drawing   
• basic knowledge about 

solving of EMC problems. Kursinnehåll 
Passiva och aktiva komponenter. Toleranser. Frekvens-, effekt- och • use and modify common 

analog and digital building 
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spänningsbegränsningar. Avvikelser från enkla modeller. Analoga och digitala 
byggblock. EMC. Elsäkerhet. Elektronisk konstruktion. Konventioner. 
Mönsterkort. Lödning. Felsökning. 

blocks 

Syllabus 
Passive och aktive components. 
Tolerances. Frequency-, power- and 
tensionslimitations. Discrepancies from 
simple models. Analog och digital 
building blocks. EMC. Security. 
Electronic design. Conventions. Prited 
circuits. Soldering. Faultfinding. 

 

Förkunskaper 
EI1100 Elkretsanalys E samt  samt Elektronik IE1204. 

Påbyggnad 
EI1200 Elektromagnetisk fältteori E, IH1611 Halvledarkomponenter, IH1203 
Analog elektronik, IT2651 Mikrovågsteknik, IL2219 Radioelektronik , 
HL2002 Medicinsk mätteknik. 

Prerequisites 
EI1100 Electrical Circuit Analysis and  
and Electronics IE1204. 

Follow up Kursfordringar EI1200 Electromagnetic Theory E 
IH1611 Semiconductor Devices 
IH1203 Analog Electronics 
IT2651 Microwave 
Engineering 
IL2219 Radio Electronics 
HL2002 Medical Instrumentation 

Godkänt projekt. 

Kurslitteratur 
Kompendium, föreläsningsanteckningar. 
 

Anmälan Requirements 
Project work.  

Till kurs: Till kurs: Obligatorisk Required Reading 
Compendium, lecture notes. 

Registration 
Course: Course: Compulsory. 
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EI1102  Elkretsanalys  Electrical Circuit Analysis 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Peter Fuks, EI1102@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6460 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
IT2, ME2 Övningar    30 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    4 h          Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI110
2/index.html 

 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
 Kursen skall ge grundläggande förståelse och kunskap om elektriska nät samt 

matematiska metoder för analys av linjära modeller. Kursen utgör en viktig 
bas för fortsatta studier inom många helt skiftande ämnesområden som 
använder linjära eller dellinjära modeller. 

The course will give the basic 
understanding and knowledge of 
electrical networks and mathematical 
methods for analysis of linear models. 
The course is an essential base for 
further studies in many different areas 
where piecewise linear or linear models 
are used. 

 
Mål 
Eleven skall efter genomgången kurs kunna 

 • beskriva passiva och aktiva komponenter 
Aim • förklara begreppen i den matematiska modellen som beskriver nätet  After the completed course the student 
will have the ability to: • identifiera de vanligaste passiva och aktiva kopplingarna och 

beskriva deras egenskaper  • describe properties of passive 
and active components • tillämpa nodanalys och maskanalys 

• explain concepts in the 
mathematical model used for 
description of the circuits 

• använda superposition och tvåpolsekvivalenter 
• kunna lösa transienta problem vid omkopplingar i nät 

• identify the most common 
passive and active circuits 
and describe their properties 

• behärska komplexa metoden för stationära i tiden cosinusformade 
källor 

• känna till grafiska lösningsmetoder för olinjära komponenter • apply the solution methods 
such as nodal analysis and 
mesh analysis  

• tillämpa Joules lag och komplex effekt 
• välja en lösningsmetod som ger överskådliga beräkningar 

• use superposition and two-
terminal equivalents • motivera rimligheten i beräkningsresultat 

• konstruera elektriska modeller av enkla system • solve transient problems in 
switching circuits • använda simuleringsprogram 

• master AC steady state 
analysis using phasors  

• be acquainted with graphical 
solution techniques for 
nonlinear components 

Kursinnehåll 
Ohms och Kirchhoffs lagar. Analysmetoder. Inkopplingsförlopp. Komplexa 
metoden. Komplex effekt. Anpassning. Filterkretsar. Induktiv koppling. 
Datorsimulering. Operationsförstärkare. Tillämpningar. 

• apply Joule’s law and 
complex power 

• choose a proper method of 
solution 

 

Förkunskaper • verify the solution 
• design an electrical model of 

a simple system 
Gymnasiematematik och -fysik/teknologi samt kursen i matematik för ME1 
vid KTH eller motsvarande. • use simulation software. 
Påbyggnad Syllabus 
EI1101 Tillämpad elektronik E, EI1201 Elektromagnetisk fältteori ME, 
IH1611 Halvledarkomponenter, IH1203 Analog elektronik, EQ1100 Signaler 
och system, IT2651 Mikrovågsteknik, EQ1200 Signalteori, IL2219 
Radioelektronik , HL2002 Medicinsk mätteknik 

Ohm’s and Kirchhoff’s laws. Analysis 
methods. Transients. Steady state 
analysis. Phasors. Complex power and 
impedance matching. Filters. Mutual 
inductive coupling. Computer 
simulation. Operational amplifiers. 
Applications. Kursfordringar 

Godkänd laboration (LAB1; 2 hp), skriftlig tentamen (TEN1; 5,5 hp). 
Prerequisites 

Kurslitteratur Previous knowledge of mathematics and 
physics at upper secondary school level 
and the course in mathematics at E1 or 
equivalent. 

Petersson: Elkretsanalys alt Dorf/Svoboda: Introduction to Electric Circuits 
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Anmälan Follow up 
EI1101 Applied Electronics 
EI1200 Electromagnetic Theory E 
IH1611 Semiconductor Devices 
IH1203 Analog Electronics 
EQ1100 Signals and Systems 
IT2651Microwave Engineering 
EQ1200 Signal Theory 
IL2219 Radio Electronics 
HL2002 Medical Instrumentation 

 
Till kurs: Till kurs: Obligatorisk 
Till tentamen: Till tentamen: Obligatorisk 

Requirements 
Laboratory assignment (LAB1; 2 cr), 
Written examination, (TEN1; 5,5 cr). 

Required Reading 
Petersson: Elkretsanalys (In Swedish) or 
Dorf/Svoboda: Introduction to Electric 
Circuits 

Registration 
Course: Course: Compulsory 
Exam: Exam: Compulsory 
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EI1200  Elektromagnetisk fältteori  Electromagnetic Field Theory 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Gunnar Larson, EI1200@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-790 8197 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
 Föreläsningar    37 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE2, ME2 Övningar    36 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI120
0/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
ME2 Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

  

 

Mål Aim 
The course gives an introduction to 
electromagnetic field theory, starting 
with the experimental laws and 
generalizing them in steps. 

Kursen Elektromagnetisk fältteori ska ge grundläggande förståelse för och 
kunskap om fysiken samt den matematiska beskrivningen i Maxwells teori om 
elektriska fenomen. Kursen utgör en viktig bas för fördjupning i de 
ämnesområden, både teoretiska och tillämpade, som ingår i utbildningen i 
civilingenjörsprogrammen Elektroteknik och Mikroelektronik. 

 
When the students have passed the 
course, they shall be able to  • define electric and magnetic 

fields  
Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna: 
 

• calculate electric and 
magnetic fields from 
stationary and dynamic 
charge and current 
distributions 

• beskriva diskreta och kontinuerliga elektriska och magnetiska källor 
• beräkna sambandet mellan elektromagnetiska fält och deras källor 

• solve simple electrostatic 
boundary problems 

• beräkna kraft och vridmoment  
• tillämpa potentialbegreppen • describe simple models for 

electromagnetic interaction 
with media 

• tillämpa flödesintegraler 
• förklara hur olika material påverkar fältbilden 

• be able to choose adequate 
models and solution methods 
for specific problems 

• tillämpa begreppen polarisation och magnetisering 
• förklara skillnaden mellan linjära och olinjära material 
• använda Gauss och Ampéres lagar • solve problems anlytically 

and numerically • förklara konstituerande relationer 
  

• tillämpa linjära och olinjära modeller 
Syllabus • ange tekniska tillämpningar för olika material 
Lectures  

• tillämpa randvillkor vid gränsyta mellan olika material Electrostatics: Coulomb's law. Electric 
lines of force. Evaluation of electric 
field and potential in vacuum and in the 
presence of conducting and dielectric 
materials. Practical electrostatic 
problems. Energy and forces in 
electrostatic systems. Boundary-value 
problems. Method of images. 
Direct current: Ohms and Joules laws. 
The continuity equation. Boundary-
value problems. 
Static magnetic fields: 

• använda Poissons och Laplaces ekvationer  
• förklara begreppet spegling vid lösandet av randvärdesproblem 
• använda speglingsmetoder på plana och buktiga ytor 
• förklara begreppen resistans, kapacitans, själv- och ömsesidig 

induktans 
• förklara elektromagnetisk induktion och relativitetsbegreppet 
• skilja mellan olika energiformer 
• beskriva sambanden mellan energi och källor samt mellan energi och 

fält Biot-Savarts and Ampére laws. Fields in 
magnetic materials. Magnetic curcuits. • beräkna upplagrad energi 

• konstruera en matematisk modell från en problembeskrivning Electromagnetic induction: 
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Faradays law. Mutual and self-
induction. Transformation of electrical 
and magnetic fields between systems 
with uniform velocity. Energy and 
forces in static and quasi-stationary 
fields.  

• välja metod för att lösa problem 
• identifiera symmetriegenskaper 
• använda integralkalkyl vid lösandet av problem 
• motivera rimligheten i beräkningsresultat 

  Exercises: 
 Problem solving related to the various 

parts of the course. Kursinnehåll 
Prerequisites Föreläsningar: 
Thorough knowledge of 1st year course 
in mathematics.  Statiska elektriska och magnetiska fält: 

Elektriska storheter och begrepp. Coulombs och Gauss lagar. Elektriska 
dipoler. Fältstyrkeberäkning. Fält inuti ledare. Kapacitans. Dielektriska 
egenskaper hos material. Bunden laddningstäthet. Polarisation. Energi och 
kraftverkan i elektriska system. Speciella egenskaper hos ledare. 
Randvärdesproblem. Poissons och Laplaces ekvationer. Spegling i plana och 
buktiga ytor. Elektrostatisk energi. Krafter och vridmoment. Maxwells 
spänningar. Ohms lag i differentialform. Joules lag. Definition av magnetiska 
storheter. Biot - Savarts och Ampères lagar. Magnetiskt dipolmoment. 
Magnetisering. Magnetiska fält i magnetiska material. Magnetiska kretsen.  
Elektromagnetisk induktion. Induktionslagen. Induktans. Transformation av 
fält. Magnetisk energi. Kraftverkan och vridmoment. Maxwells spänningar. 
Laddningars rörelse. 

Follow up 
EI1210 Wave Propagation and Antennas 

Requirements 
Two written control tests (KON1; 2 cr.), 
(KON2; 2 cr.) 
One written examination (TEN1; 3,5 cr.) 

Required Reading 
Cheng: Field and Wave 
Electromagnetics. Addison-Wesley. 
Petersson: Stationära fenomen (In 
Swedish) 
 Petersson: Elektromagnetism (In 
Swedish) 

   
  

Registration Övningar: Course: Compulsory 
Räkneövningar på kursens olika delar Exam: Compulsory 
 
 
 
 
 

Förkunskaper 
Kunskaper i integralkalkyl, jw-metoden, vektoralgebra (kartesiska- , 
cylindriska- och sfäriska koordinatsystem, skalär- och kryssprodukt), 
vektoranalys (gradient, divergens, rotation, Gauss och Stokes 
vektorsatser) samt kännedom om begreppen kraft, moment, tyngdpunk, 
arbete, energi och effekt. 

Påbyggnad 
EI1210 Vågutbredning och antenner 

Kursfordringar 
Två kontrollskrivningar (KON1; 2 hp), (KON2; 2 hp) 
En skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp) 

Kurslitteratur 
Cheng: Field and Wave Electromagnetics. Addison-Wesley. 
Petersson: Stationära fenomen 
Petersson: Elektromagnetism 
  
 

Anmälan 

 
Till kurs: Obligatorisk 
Till tentamen: Obligatorisk 
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EI1210  Vågutbredning och antenner, E  Wave Propagation and Antennas, 
E 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Gunnar Larson, EI1210@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08-790 8197 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    37 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE2 Övningar    36 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI121
0/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The course gives the connection 
between electric and magnetic fields and 
explains the generation, propagation and 
receiving  of electromagnetic waves in 
varios media. 

Kursen Vågutbredning och antenner ska ge grundläggande förståelse för och 
kunskaper om vågutbredningsfenomen med inriktning mot elektromagnetiska 
vågors utbredning och egenskaper längs ledningar, vågledare och fri rymd 
samt antennen som kopplingselement vid energiöverföring mellan 
ledning/vågledare och utstrålad energi i fri rymd. Förståelse för 
energiöverföring som ett vågutbredningsfenomen utgör grunden för 
behandling av problemställningar inom tillämpningsområden som 
telekommunikation, antennkonstruktion, störningar och skärmnig, snabba 
förlopp etc. 
  

   
When the students have passed the 
course, they shall be able to 

• use Maxwells equations to 
calculate fields from 
dynamic charge/current 
distributions 

• analyse plane waves in 
lossless and lossy media  

 • analyse TEM waves in  
transmission lines Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna: 

 • analyse EM-waves in 
waveguide 

• beskriva olika vågfenomen • explain the meaning of 
retardation • använda Maxwells ekvationer 

• analyse antennas and 
radiating system 

• kunna tillämpa vågekvationen 
• förklara begreppet retardation • calculate fields from 

antennas and antenna 
systems 

• analysera upplagrad energi samt energitransporten i 
elektromagnetiska fält 

• beräkna strömmar och spänningar längs en transmissionsledning Syllabus 
• analysera vågutbredning i en rektangulär vågledare Lectures  

Maxwells equations. Application of 
Maxwells equations. Plane wave-
propagation. Reflected and refracted 
wave in lossless and lossy media. 
Transmission lines. Rectangular 
waveguides. Antenna and antenna 
systems. Antenna patterns. Directivity. 
Gain. Radiation resistance. Half-wave 
dipole. Antenna arrays. Friis 
transmission formula. Radar equation. 
Exercises: 

• förklara begreppen plan våg och polarisation 
• beräkna plana vågors utbredning i isotropa medier, med och utan 

förluster 
• beräkna elektromagnetiska fält vid reflektion och transmission vid 

gränsytor 
• analysera brytning och interferens av vågor 
• använda retarderade potentialer 
• förklara elementardipolen som generiskt antennelement 
• identifiera relevanta approximationer för strålningsfält Problem solving related to the various 

parts of the course. • skilja mellan närfälts- och fjärrfältsegenskaper 
• beräkna strålningsfält från raka trådantenner med givna 

strömfördelningar 
Prerequisites 
EI1200 Electromagnetic theory 

• beräkna strålningsfält från gruppantenner utan koppling mellan 
elementen 

Follow up 
EI2400 Applied Antenna Theory 
EI2410 Field Theory for Guided Waves
EI2420 Electrmagnetic Wave 
Propagation 

• förklara begreppen strålningsdiagram och strålningsresistans 
• beskriva begreppen direktivitet, antennförstärkning och lobbredd 
• använda Friis modell för räckviddsberäkningar Requirements 
• relatera Maxwells ekvationer till kvasi-stationära fenomen Two written control tests (KON1; 2 cr.), 

(KON2; 2 cr.) 
One written examination (TEN1; 3,5 
cr.). 

 

Kursinnehåll 
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Föreläsningar: Required Reading 
Maxwells ekvationer. Vågekvationen och Helmholtz ekvation. Poyntings 
vektor. Energitransport som ett vågutbredningsfenomen längs 
transmissionsledare, vågledare och i fri rymd. Plana vågors reflektion och 
transmission i material med och utan förluster. Skinn-effekt. 
Transmissionsledningen. Vågledare. Fält från strömbanor. Närfält och 
fjärrfält. Dipolantenner och gruppantenner. Fält från trådantenner med given 
strömfördelning. Aperturantenner.  Strålningsdiagram. Direktivitet. 
Antennförstärkning. Strålningsresistans. Friis transmissionsformel. 
Radarekvationen.  

Cheng: Field and Wave 
Electromagnetics. Addison-Wesley. 
Petersson: Elektromagnetism (In 
Swedish) 

Registration 
Course: Compulsory 
Exam: Compulsory 

 
Övningar: 
Räkneövningar på kursens olika delar 
 
 
 
 

Förkunskaper 
EI1200 Elektromagnetisk fältteori eller motsvarande 

Påbyggnad 
EI2400 Tillämpad antennteknik 
EI2410 Fältteori för vågledare 
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 

Kursfordringar 
Två kontrollskrivningar (KON1; 2 hp), (KON2; 2 hp) 
En skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp) 

Kurslitteratur 
Cheng: Field and Wave Electromagnetics. Addison-Wesley. 
Petersson: Elektromagnetism 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Obligatorisk 
Till tentamen: Obligatorisk 
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EI1240  Teoretisk elektroteknik, F  Electromagnetic Theory, F 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Martin Norgren, EI1240@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7410 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A-F Föreläsningar    51 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
F2 Övningar    50 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI124
0/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1840 

Replaces 2A1840 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives the relation between 
electromagnetic fields and charge-
currents. 

Kursen ger samband mellan elektromagnetiska fält, ström och laddning. 
 

Mål Aim 
Teknologerna skall efter kursen kunna göra beräkningsmodeller för enkla 
elektromagnetiska fältproblem; välja lämplig beräkningsmetod; göra 
symmetribetraktelser; göra vederbörliga approximationer; göra 
rimlighetsbedömningar av resultaten. Mer konkret skall de kunna 

When the students have passed the 
course, they shall be able to 
- define electric and magnetic fields 
- calculate electric and magnetic fields 
from stationary and dynamic charge and 
current distributions - definiera elektriska och magnetiska fält utifrån deras kraftverkan 
- solve simple electrostatic boundary - förklara fysikaliska innebörderna hos ekvationerna för elektrostatiska fält - describe simple models for 
electromagnetic interaction with media - förklara fysikaliska innebörderna hos ekvationerna för magnetostatiska fält 

- beräkna elektriska fält från stationära laddningsfördelningar - explain the physical meaning of 
Maxwell’s equations - beräkna magnetiska fält från stationära strömfördelningar 
- analyse energy and momentum in 
electromagnetic fields - lösa enkla elektrostatiska randvärdesproblem 

- beskriva enkla modeller för fältens växelverkan med material - analyse plane waves and propagation 
in rectangular waveguides - redogöra för begreppet elektromotorisk kraft 

- skriva upp Maxwells ekvationer och förklara deras fysikaliska innebörd - explain the meaning of retardation  
- use Maxwell’s to calculate the fields 
from dynamic charge/current 
distributions  

- analysera hur energi och rörelsemängd lagras och transporteras i ett 
elektromagnetiskt fält 
- analysera utbredning, reflexion och transmission hos plana vågor - calculate the fields from simple 

antennas and antenna systems - analysera utbredning i rektangulära vågledare 
- förklara begreppet retardation Syllabus 
- tillämpa Maxwells ekvationer för att analysera hur elektromagnetiska fält 
alstras från dynamiska laddning/strömfördelningar 

Lectures  
Part 1: Static fields 
Electrostatics: - beräkna fälten från enkla typer av antenner och antennsystem Coulomb's law. Electric lines of force. 
Evaluation of electric field and potential 
in vacuum and with conducting and 
dielectric materials. Practical 
electrostatic problems. Energy and 
forces in electrostatic systems. 
Boundary-value problems. Method of 
images. Static magnetic fields: 

 

Kursinnehåll 
Föreläsningar: 
Del 1: Statiska elektriska och magnetiska fält: 
Elektriska storheter och begrepp. Coulombs lag. Elektriska dipoler. 
Fältstyrkeberäkning. Dielektriska egenskaper hos material. Energi och 
kraftverkan i elektriska system. Speciella egenskaper hos system av ledare. 
Randvärdesproblem. Definition av magnetiska storheter. Biot- Savarts och 
Ampères lagar. Magnetiska fält i magnetiska material. 

Biot-Savart's and Ampere's laws. Fields 
in magnetic materials.  
Part 2: Time-dependent fields 
Electromagnetic induction. 
Faraday's law. Mutual and self-
induction. Energy and forces in static 
and quasi-stationary fields. Maxwell's 
equations. Conservation laws. Plane 
waves: propagation, reflection and 
polarisation. Wavesguides. Radiation 
and reception of electromagnetic waves 
Transformation of electric and magnetic 
fields between systems with uniform 

Del 2: Dynamiska fält:   
Elektromagnetisk induktion. Induktionslagen. Magnetisk energi och 
kraftverkan. Induktanser. Maxwells ekvationer. Konserveringslagar. Komplex 
representation av elektromagnetiska fältstorheter. Plana vågor: utbredning, 
reflektion och polarisation. Rektangulära vågledare. Strålning från rörliga 
laddningar och enkla antenner. Transformation av elektriska och magnetiska 
fält mellan system med likformig rörelse. 
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Övningar: velocity. 
Exercises: Räkneövningar på kursens olika delar. Problem solving related to the various 
parts of the course.  

Förkunskaper Prerequisites 
Matematik från åk 1 och vektoranalys. Good knowledge in 1st year course in 

mathematics. 
Påbyggnad Follow up EI2400 Tillämpad antennteknik 
EI2410 Fältteori för vågledare 
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 

EI2400 Applied Antenna Theory 
EI2410 Field Theory for Guided Waves
EI2420 Electromagnetic Wave 
Propagation 

Kursfordringar Requirements Fyra kontrollskrivningar (KON1; 1,5 hp), (KON2; 1,5 hp), (KON3; 1,5 hp), 
(KON4; 1,5 hp) 
Två skriftliga tentamina (TENA; 1,5 hp), (TENB; 1,5 hp) 

Four control writings (KON1; 1,5 cr.), 
(KON2; 1,5 cr.), (KON3; 1,5 cr.), 
(KON4; 1,5 cr.) 
Two written examinations (TENA; 1,5 
cr.), (TENB; 1,5 cr.). Kurslitteratur 

Griffiths: Introduction to Electrodynamics, 3:e utgåvan. Prentice Hall Required Reading 
Petersson: Stationära fenomen Griffiths: Introduction to 

Electrodynamics, 3:rd ed. Prentice Hall Petersson: Elektromagnetism 
Petersson: Stationära fenomen (In 
Swedish)  
Petersson: Elektromagnetism (In 
Swedish) 

Anmälan 

 Registration 
Till kurs: Obligatorisk Course: Compulsory 
Till tentamen: Obligatorisk Exam: Compulsory 
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EI1260  Teoretisk elektroteknik CL, grundkurs  Electromagnetic Theory CL, 
Introductory Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Martin Norgren, EI1260@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08-790 7410 Kursnivå/Level 
p/f Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
 Föreläsningar    37 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMFY3 Övningar    36 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI126
0/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1860 

Replaces 2A1860 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives the relation between 
electromagnetic fields and charge-
currents. 

Kursen ger samband mellan elektromagnetiska fält, ström och laddning. 
 

Mål Aim 
Teknologerna skall efter kursen kunna göra beräkningsmodeller för enkla 
elektromagnetiska fältproblem; välja lämplig beräkningsmetod; göra 
symmetribetraktelser; göra vederbörliga approximationer; göra 
rimlighetsbedömningar av resultaten. Mer konkret skall de kunna 

When the students have passed the 
course, they shall be able to 
- define electric and magnetic fields 
- calculate electric and magnetic fields 
from stationary and dynamic charge and 
current distributions - definiera elektriska och magnetiska fält utifrån deras kraftverkan 
- solve simple electrostatic boundary - förklara fysikaliska innebörderna hos ekvationerna för elektrostatiska fält - describe simple models for 
electromagnetic interaction with media - förklara fysikaliska innebörderna hos ekvationerna för magnetostatiska fält 

- beräkna elektriska fält från stationära laddningsfördelningar - explain the physical meaning of 
Maxwell’s equations - beräkna magnetiska fält från stationära strömfördelningar 
- analyse energy in electromagnetic 
fields - beskriva enkla modeller för fältens växelverkan med material 

- redogöra för begreppet elektromotorisk kraft - analyse plane waves  
- skriva upp Maxwells ekvationer och förklara deras fysikaliska innebörd 

Syllabus - analysera hur energi lagras och transporteras i ett elektromagnetiskt fält Lectures  
- analysera utbredning, reflexion och transmission hos plana vågor Coulomb's law. Electric lines of force. 

Evaluation of electric field and potential 
in vacuum and with materials. Energy 
and forces in electrostatic systems. 
Static magnetic fields: 

 

Kursinnehåll 
Föreläsningar: 

Biot-Savart's and Ampere's laws. Fields 
in magnetic materials. Electromagnetic 
induction. Faraday's law. Mutual and 
self-induction. Maxwell's equations. 
Plane waves: propagation, reflection and 
polarisation.  

Elektriska storheter och begrepp. Coulombs lag. Elektriska dipoler. 
Dielektriska egenskaper hos material. Energi och kraftverkan i elektriska 
system. Magnetiska storheter. Biot- Savarts och Ampères lagar. Magnetiska 
fält i material. Elektromagnetisk induktion. Induktionslagen. Magnetisk energi 
och kraftverkan. Induktanser. Maxwells ekvationer. Komplex representation 
av elektromagnetiska fältstorheter. Plana vågor: utbredning, reflektion och 
polarisation.  

Exercises: 
Problem solving related to the various 
parts of the course. 

Övningar: Prerequisites 
Räkneövningar på kursens olika delar. 1st and 2nd year courses in mathematics 

and vector analysis.  
 Follow up 
 EI1265 Electromagnetic Theory CL, 

Optional Course.  
 Requirements 
 Hand in exercises (INL1; 6cr.) 

Required Reading Förkunskaper 
Griffiths: Introduction to 
Electrodynamics, 3:rd ed. Prentice Hall Matematik motsvarande årskurs 1-2 samt vektoranalys. 
Petersson: Stationära fenomen (In 
Swedish) 

Påbyggnad 
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EI1265 Teoretisk elektroteknik CL, påbyggnadskurs Petersson: Elektromagnetism (In 
Swedish). 

Kursfordringar  
Inlämningsuppgifter (INL1; 6hp) 

Kurslitteratur 
Griffiths: Introduction to Electrodynamics, 3:e utgåvan. Prentice Hall 
Petersson: Stationära fenomen 
Petersson: Elektromagnetism 
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EI1265  Teoretisk elektroteknik CL, påbyggnadskurs  Electromagnetic Theory CL, 
Optional Course 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Martin Norgren, EI1265@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08-790 7410 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
 Föreläsningar    14 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CLMFY3 Övningar    14 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI126
5/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1865 

Replaces 2A1865 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is a supplement to 
Electromagnetic Theory CL, general 
course. 

Kursen är en påbyggnad till EI1260 Teoretisk elektroteknik CL, gk. 
 

Mål Aim 
Utöver i kunskaperna inhämtade från EI1260 Teoretisk elektroteknik CL, gk,  
skall teknologerna efter kursen  

In addition to the knowledge acquired 
from the course 2A1860 
Electromagnetism for CL, the students 
shall  - lösa enkla elektrostatiska randvärdesproblem 

- analysera hur rörelsemängd lagras och transporteras i ett elektromagnetiskt 
fält 

- solve simple electrostatic boundary 
value problems 
- analyse momentum in electromagnetic 
fields - analysera utbredning i rektangulära vågledare 

- förklara begreppet retardation - analyse propagation in rectangular 
waveguides - tillämpa Maxwells ekvationer för att analysera hur elektromagnetiska fält 

alstras från dynamiska laddning/strömfördelningar - explain the meaning of retardation  
- use Maxwell’s to calculate the fields 
from dynamic charge/current 
distributions  

- beräkna fälten från enkla typer av antenner och antennsystem 
 

- calculate the fields from simple 
antennas and antenna systems Kursinnehåll 

Föreläsningar: 
Syllabus Randvärdesproblem. Konserveringslagar. Strålning från rörliga laddningar 

och enkla antenner. Transformation av elektriska och magnetiska fält mellan 
system med likformig rörelse. 

Lectures  
Boundary-value problems. Method of 
images. Radiation and reception of 
electromagnetic waves Transformation 
of electric and magnetic fields between 
systems with uniform velocity. 

Övningar: 
Räkneövningar på kursens olika delar. 
 Exercises: 
 Problem solving related to the various 

parts of the course.  
 Prerequisites 
 EI1260 Electromagnetic Theory CL, 

Introductory Course  
 Follow up 
 EI2400 Applied Antenna Theory 

EI2410 Field Theory for Guided Waves
EI2420 Electromagnetic Wave 
Propagation 

Förkunskaper 
EI1260 Teoretisk elektroteknik CL, grundkurs 

Requirements Påbyggnad Two written examinations (TENA; 
1,5cr.), (TENB; 1,5cr.). EI2400 Tillämpad antennteknik 

EI2410 Fältteori för vågledare 
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning Required Reading 

Griffiths: Introduction to 
Electrodynamics, 3:rd ed. Prentice Hall Kursfordringar Petersson: Stationära fenomen (In 
Swedish) Två skriftliga tentamina (TENA; 1,5 hp),  (TENB; 1,5 hp). 
Petersson: Elektromagnetism (In 
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Swedish) 
Kurslitteratur  
Griffiths: Introduction to Electrodynamics, 3:e utgåvan. Prentice Hall 
Petersson: Stationära fenomen 
Petersson: Elektromagnetism 
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EI2333  Elektroteknisk modellering  Electrotechnical Modelling 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Göran Engdahl, EI2333@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7760 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2, 4 
 Föreläsningar    38 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E3, E4 Övningar    26 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
Period 2 English EI2433, period 4 svenska, 2 
ggr, 2 times a year. 

Språk/Language 

http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI233
3/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1133 

Replaces 2C1133 

Kortbeskrivning Abstract 
The course describes models for 
electrical systems and components and 
how these models can be used to solve 
design problems and provide 
understanding of electrophysical 
phenomena. 

Kursen behandlar modeller för elektrotekniska system och komponenter samt 
hur dessa modeller kan användas för att lösa elektrotekniska 
konstruktionsproblem och skapa förståelse för elektrofysikaliska fenomen. 
 

Mål Aim Kursen skall skapa färdighet i att utifrån teori utveckla modeller som kan 
användas för att lösa elektrotekniska konstruktionsproblem och förstå 
elektrofysikaliska fenomen. 

The course shall give an ability to based 
on theory develop models that can be 
used for solving electrotechnical design 
problems and to understand 
electrophysical phenomena.  

Kursinnehåll Syllabus 
Inledningsvis presenteras ett antal elektrotekniska problem inom bl.a. 
områdena elkraftteknik, antennteknik och plasmafysik där modellering är ett 
viktigt hjälpmedel för konstruktion och för problemförståelse. Kursen 
förklarar vidare vad en modell är och ger en överblick av olika typer av 
modeller. Grundläggande modelleringstekniker beskrivs. 

The course begins with a presentation of 
a number of design problems within the 
areas electric power engineering, 
antenna techniques, plasma physics, etc 
where modelling is an essential tool for 
design and understanding. The 
introductory part describes further what 
a model is and gives an overview of 
different types of models. Basic 
modelling techniques are described. 

 
En huvuddel av kursen ägnas åt 6-8 st inlämningsuppgifter. För varje uppgift 
ges ett föreläsningsavsnitt som behandlar problemet och repeterar den 
bakomliggande teorin som behövs för att lösa detta. Uppgifterna innebär att 
man formulerar problemet och utvecklar en modell som kan användas för att 
lösa problemet. Modellen kan t.ex. vara en matematisk beskrivning och de 
uppställda ekvationerna kan lösas analytiskt eller numeriskt. Modellen kan 
också vara en ekvivalent krets med vars hjälp problemet analyseras.  

 
The main part of the course includes 6-8 
tasks to be solved in groups. For each 
task lectures are given that introduces 
the problem and repeats the theory 
needed to solve the problem. The task 
involve that the student formulates the 
problem and develops a model that can 
be used to solve it. The model can e.g. 
be a mathematical description and the 
equations can be solved analytically or 
numerically. The model can also be an 
equivalent circuit which is used for 
analysis of the problem 

 
Inlämningsuppgifterna innefattar bl.a. elektriska och magnetiska fältproblem, 
medicinska tillämpningar, elektromekaniska och elektrotermiska system, 
multifysikaliska system, plasmor i rymden och i tekniska tillämpningar. 
 

Förkunskaper 
 Obligatoriska kurser i E-programmet. 
The tasks include e.g. electric and 
magnetic field problems, medical 
applications, plasmas in space and 
technical applications. 

Påbyggnad 
Kurser där kunskaper i elektroteknisk modellering är nyttiga, t.ex.: 
 
EF2200 Plasmafysik 
EI2400 Tillämpad antennteknik 
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 
EI2430 Högspänningsteknik 

Prerequisites 
Mandatory courses in the electrical 
engineering program. 

Follow up 
Courses where electrotechnical 
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EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 
EI2410 Elektromagnetisk fältteori 

modelling is applied, e.g. 
 
EF2200 Plasma physics 
EI2400 Applied antenna theory 
EI2440 Electrotechnical design 
EI2430 High voltage engineering 
EJ2200 Electric machines and drives 
EI2410 Electromagnetic field theory 

Kursfordringar 
Godkända inlämningsuppgifter. 
Godkänd tentamen på inlämningsuppgifterna. 

Kurslitteratur 
Requirements Kompendium i Elektroteknisk modellering med anvisningar för 

inlämningsuppgifter Approved tasks. 
One written examination. 

 
Required Reading 
Compendium in electrotechnical 
modelling with guidance to the tasks. 
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EI2400  Tillämpad antennteknik  Applied Antenna Theory 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Gunnar Larson, EI2400@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8197 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4 Lab    14 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI240
0/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2A1830 

Replaces 2A1830 

Mål Aim 
When the students have passed the 
course they shall  Kursen Tillämpad antennteknik skall ge en förståelse för och kunskaper om 

antenner och antennsystem samt experimentell förmåga att verifiera relevanta 
antennegenskaper. 

• have good knowledge about 
properties of different 
antenna elements Mål 

• be able to analyse and design 
antenna systems 

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna: 
 • be able to simulate antennas 

and antenna systems using 
numerical methods 

• identifiera ett antennelements egenskaper 
• förklara fysiken bakom och teorin för tråd-, patch- och 

aperturantenner • be able to perform antenna 
measurements 

• förklara funktionen hos en gruppantenn • be able to use methods for 
antenna synthesis • förklara vilka faktorer som sätter gränser för ett antennsystems 

prestanda • have a background necessary 
to study scientific and 
technical papers in the area • känna till olika matningsnät 

• beräkna och konstruera en gruppantenn med hänsyn till kopplingen 
mellan antennelementen Syllabus 

Lectures 
• beräkna och konstruera en patchantenn The course takes a “hands on” approach. 

Projects and laboratory work are the 
principal parts. The student will design 
antennas, build them and measure their 
properties. The lectures discusses 
antenna types, antenna synthesis, system 
aspects on “transmitter  – to – receiver” 
problems, propagation, numerical 
methods and different aspects of antenna 
measurements. 

• använda numeriska antennberäkningsprogram 
• ange egenskaper hos flerfrekvens- och bredbandsantenner 
• ange egenskaper hos horn- och reflektorantenner 
• förklara inverkan av brus och vågutbredningsförhållanden på olika 

kommunikationssystem 
• utföra mätningar av antennparametrar i när- och fjärrzonen 
• tillgodogöra sig teknisk facklitteratur inom antennområdet 

  
Exercises: 

Kursinnehåll Problem solving related to the various 
parts of the course. Föreläsningar: 

Grundläggande begrepp. Antennmätteknik. Gruppantenner. Koppling mellan 
antennelement. Numeriska metoder för antennanalys och -syntes. 
Flerfrekvensantenner samt bredbandsantenner. Mikrostripantenner, horn och 
reflektorantenner. Vågutbredning. Systemaspekter. 
Laborationer: Mätteknik, fasstyrda gruppantenner, patchantenner samt 
WLAN-antenner. 

Prerequisites 
EI1210 Wave propagation and antennas 

Follow up 
EI2410 Field Theory for Guided Waves
EI2420 Electromagnetic Wave 
Propagation 
EI252X Diploma Work in 
Electromagnetic Theory   

 
Requirements Laborationer: Fyra laborationer Laborations  (LAB1; 3,5 cr.) 
Projects (PRO1; 4 cr)  

 Required Reading 
 Balanis: Antenna Theory. Analysis and 

Design.  
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Förkunskaper Registration 
Course: Compulsory EI1210 Vågutbredning och antenner E. 

Påbyggnad 
EI2410 Fältteori för vågledare 
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 
EI252X Examensarbete inom teoretisk elektroteknik 

Kursfordringar 
Godkända laborationer (LAB1; 3,5 hp) 
Godkända projektuppgifter (PRO1; 4 hp) 

Kurslitteratur 
Balanis, Antenna theory. Analysis and design. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Obligatorisk 
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EI2405  Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs  Classical Electrodynamics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Martin Norgren, 

martin.norgren@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 74 10 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
Engelska/English Lektioner    50 h          Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI240
5/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
In addition to the introductory courses, 
this course provides consolidated and 
enlarged knowledge about 
electromagnetic field theory, regarding 
physical understanding and 
mathematical skill in solving field 
problems. 

Utöver det som tidigare inhämtas i grundkurserna, ger den här kursen 
fördjupade och utvidgade kunskaper inom elektromagnetisk fältteori, vad 
gäller bl.a. fysikalisk förståelse och matematisk förmåga att lösa olika typer av 
fältproblem. 
 

Mål Aim 
Efter fullgjord kurs skall deltagaren kunna After completion of the course the 

student shall be able to  
 • förklara Greens teorem; beskriva Greensfunktioner till Poissons 

ekvation 
• explain Green's theorem; 

describe Green's functions to 
Poisson's equation • utveckla Greensfunktioner i ortogonala baser; lösa elektrostatiska 

randvärdesproblem • expand Green's functions in 
orthogonal bases; solve 
electrostatic boundary value 
problems 

• göra multipolutvecklingar av elektrostatiska fält 
• lösa magnetostatiska randvärdesproblem 
• göra multipolutvecklingar av magnetostatiska fält • do multipole expansions of 

electrostatic fields • förklara fysikaliska innebörden hos Maxwells ekvationer 
• solve magnetostatic 

boundary value problems • förklara potentialerna och deras Gauge-transformationer 
• förklara Greensfunktionen för vågekvationen • do multipole expansions of 

magnetostatic fields • beräkna retarderade fälten från kontinuerliga källor och 
punktladdningar • explain the physical meaning 

of Maxwell’s equations 
• förklara och tillämpa konserveringslagarna för energi, rörelsemängd 

och rörelsemängdsmoment 
• explain the potentials and 

their Gauge transformations 
• explain the Green functions 

for the wave equation 
• beskriva transformationerna av fälten under rotation, rumsinversion 

och tidsinversion • calculate the retarded fields 
from continuous sources and 
point charges 

• beräkna reflexion och transmission av plana vågor vid en gränsyta 
• analysera polarisationen hos en elektromagnetisk våg 

• explain and use the 
conservation laws for energy, 
momentum and angular 
momentum 

• använda Lorentz-transformationen inom speciell relativitetsteori 
• beskriva 4-vektorstorheter, fälttensorn och den kovarianta 

formuleringen av Maxwells ekvationer 
 • describe the transformation 

properties of the fields under 
rotation, spatial inversion and 
time-reversal 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i teoretisk elektroteknik, motsvarande kurserna 
EI1200 Elektromagnetisk fältteori och EI1210 Vågutbredning & antenner, 
eller kursen EI1240 Teoretisk elektroteknik F. Väl inhämtade grundkunskaper 
i matematik. SI1141 Fysikens matematiska metoder och SF1628 Komplex 
analys rekommenderas. Viss kännedom om numeriska programvaror, som 
Matlab eller Maple. 

• calculate the reflection and 
transmission of plane waves 

• analyse the polarisation of an 
electromagnetic wave 

• use the Lorentz 
transformation in special 
relativity 

• describe 4-vector quantities,  
the field tensor and the 
covariant formulation of 
Maxwell’s equations 

Påbyggnad 
Kursen är grundläggande för flera kurser inom kompetensinriktningen 
Elektroteknik på E-programmet samt inom masterprogrammet Elektrofysik 

Kursfordringar Prerequisites 
The basic courses in electromagnetic 
theory. Courses in mathematical 

Inlämningsuppgifter och tentamen (TEN1; 7,5 hp). 
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methods in physics and in complex 
analysis are recommended. Kurslitteratur 

Jackson J.D. Classical Electrodynamics, 3rd ed., Wiley, 1998.  Follow up ISBN 0-471-30932-X This course is a prerequisite for several 
courses within the masterprogram 
Electrophysics 

 

Anmälan 
Requirements 

 Project tasks and written examination 
(TEN1; 7,5 cr). Till kurs: Obligatorisk 
Required Reading 
Jackson J.D. Classical Electrodynamics, 
3rd ed., Wiley, 1998 

Registration 
Course: Compulsory 
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EI2410  Fältteori för vågledare  Field Theory for Guided Waves 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Martin Norgren, EI2410@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7410 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
 Föreläsningar    40 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, TFEPM1, TFEPM2 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI241
0/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The course provides knowledge about 
and skill to analyse the above mentioned 
waveguides, regarding e.g. wave 
propagation; dispersion; energy 
transport; losses; scattering. After 
completion of the course the student 
shall be able to 

Kursen ger kunskaper om och färdigheter i att analysera ovan nämnda typer 
av vågledare, vad gäller bl.a. vågutbredning; dispersion; energitransport; 
förluster; spridning.  Efter fullgjord kurs skall deltagaren kunna 

• förklara begreppen reciprocitet och passivitet för ett material 
• använda sönderläggningstekniken på fälten och Maxwells ekvationer 

i ett isotropt material • explain reciprocity and 
passivity for a material • förklara begreppet vågledarmod och analysera TM-, TE- & TEM-

moder i metalliska hålrumsvågledare • apply the decomposition 
technique on the fields and 
Maxwell’s equations in an 
isotropic medium 

• förklara skillnaden mellan propagerande och icke-propagerande 
moder 

• beskriva modlösningarna för hålrumsvågledare med rektangulärt 
respektive cirkulärt tvärsnitt 

• explain the concept 
waveguide mode and analyse 
the TM-, TE- & TEM-modes 
in metallic waveguides • använda FEM för att analysera hålrumsvågledare med godtyckligt 

tvärsnitt • describe the modes in 
metallic waveguides of 
rectangular and circular cross 
sections 

• förklara begreppet modortogonalitet och tillämpa detta vid analys av 
energitransport i en hålrumsvågledare 

• förklara sambandet och skillnaden mellan fashastigheten och 
grupphastigheten för en vågledarmod 

• use FEM to analyse 
waveguides with arbitrary 
cross sections • förklara begreppen kromatisk dispersion, flermodsdispersion och 

materialdispersion  • explain mode orthogonality 
and use it when analysing 
energy transport • beräkna de exciterade moderna från en given strömkälla inuti en 

hålrumsvågledare • explain the relation between 
phase velocity and group 
velocity 

• använda modanpassningsmetoden för att beräkna hur vågledarmoder 
sprids vid en diskontinuitet i vågledarens tvärsnitt • explain chromatic, multi-

mode and material dispersion • använda energikonserveringsmetoden för att beräkna dämpningen av 
icke-degenererade moder • compute the modes excited 

from a current source inside 
a waveguide 

• använda störningsmetoden för att beräkna kopplingen mellan och 
dämpningen av degenererade moder • use the mode matching 

technique to determine the 
scattered modes at 
discontinuties in waveguides 

• analysera resonanskaviteter av typen kortsluten hålrumsvågledare 
• beskriva resonansmoder och deras ortogonalitetssamband 
• analysera förluster i resonatorer • use the energy conservation 

method to analyse 
attenuation of non-
degenerate modes 

• förklara begreppet godhetstal och dess samband till bandbredden 
• använda metoder som konform avbildning och FEM för att 

bestämma ledningsparametrarna för ett flerledarsystem – 
multitransmissionsledning • use perturbation methods to 

analyse attenuation and 
coupling between degenerate 
modes 

• analysera kvasiTEM-moderna i en multitransmissionsledning: 
utbredning; modortogonalitet; effekttransport 

• analyse cavity resonators, 
regarding resonance modes, 
mode othogonality and losses 

• bestämma spridningsmatriserna för sammankopplade 
multitransmissionsledningar 

• beskriva principen för elektromagnetiska vågor bundna till ett 
dielektriskt skikt 

• explain the quality factor and 
it’s relations to the band 
width • analysera TM- och TE-moder i plana dielektriska vågledare • use conformal mapping and 
FEM to determine the • analysera TM-, TE-, EH- & HE-moder i cirkulära dielektriska 
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vågledare – optiska fibrer parameters in multi-
conductor systems • beskriva några modeller för icke-linjära dielektriska material  • analyse quasi-TEM modes in 
multi-conductor transmssion 
lines: propagation; 
orthogonality; power 
transport 

• analysera några solitonlösningar i icke-linjära material  
 

Kursinnehåll 
Elektromagnetiska fält ledda längs med strukturer utnyttjas inom ett flertal 
olika tillämpningsområden. En allmän benämning på sådana strukturer är 
vågledare. Några exempel: kablar för elektrisk energiöverföring; 
transmissionsledningar för informationsöverföring mellan 
elektrisk/elektronisk apparatur samt mellan elektroniska komponenter på 
kretskort; metalliska hålrumsvågledare för överföring av höga effekter i 
antennsystem för radar och telekommunikation; hålrumsresonatorer som 
smalbandiga filter; optiska fibrer för höghastighets kommunikation.  

• determine the scattering 
matrices for connected multi-
transmission lines 

• describe the principle for 
waves trapped inside a 
dielectric layer 

• analyses TM- & TE-modes 
in planar dielectric 
waveguides 

• analyse TM-, TE-, EH- & 
HE-modes in circular 
dielectric waveguides – 
optical fibers 

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i teoretisk elektroteknik, motsvarande kurserna 
EI1200 Elektromagnetisk fältteori E och EI1210 Vågutbredning och antenner 
E, eller EI1240 Teoretisk elektroteknik F. Väl inhämtade grundkunskaper i 
matematik. SI1141 Fysikens matematiska metoder och SF1628 Komplex 
analys rekommenderas. Viss kännedom om numeriska programvaror, som 
Matlab eller Maple. 

• describe some models for 
non-linear dielectric media 

• analyse some soliton solution 
i nonlinear media  

Syllabus 
Electromagnetic fields guided by 
structures are utilised in several 
applications. A general name for such a 
structure is a waveguide. Some 
examples: cables for electrical power 
distribution; transmission lines for 
carrying information between 
electric/electronic devices and between 
components on circuit boards; metallic 
waveguides to distribute high power in 
antenna systems for radar and 
telecommunication; cavity resonators as 
narrow banded filters; optical fibers for 
high speed communication.  

Påbyggnad 
EI2400 Tillämpad antennteknik  
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 
EI252X Examensarbete inom teoretisk elektroteknik 

Kursfordringar 
Projektuppgifter och tentamen (TEN1; 7,5 hp). 

Kurslitteratur 
Under utveckling 
 

Prerequisites 
Anmälan Basic courses in electromagnetic theory. 

Course in mathematical methods in 
physics and complex analysis are 
recommended. 

 
Till kurs: Obligatorisk 

Follow up 
EI2400 Applied Antenna Theory 
EI2420 Electromagnetic Wave 
Propagation 
EI252X 

Requirements 
Project tasks and written examination 
(TEN1; 7,5 cr). 

Required Reading 
Under development 

Registration 
Course: Cumpulsory 
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EI2420  Elektromagnetisk vågutbredning  Electromagnetic Wave 
Propagation 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lars Jonsson, EI2420@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7732 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
 Föreläsningar    56 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, F4, TAPHM1, TFEPM1  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI242
0/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2H1255 

Replaces 2H1255 

Mål Aim 
When the students have passed the 
course, they shall be able to: Kursen behandlar metoder för att beskriva, beräkna och uppskatta strålande 

och spridda elektromagnetiska fält.  • Use Greens function for 
integral representations of 
electromagnetic field in 
external and integral regions 
of arbitrary shape. 

Mål 
Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna: 

• Använda Greensfunktioner till integralframställningar av 
elektromagnetiskt fält i externa och interna områden av godtycklig 
geometri. 

• Explain estimates and 
approximations when using 
integral representations for 
electromagnetic fields. 

• Förklara uppskattningar och approximationer vid användande av 
integralframställningar av elektromagnetiska fält. 

• Relate fields to sources 
• Relatera fältet till källorna. • Choose method to solve an 

integral equation in some 
type cases. 

• Välja metod för att lösa integralekvationer för några typfall 
• Använda ekvivalensprincipen för strömmar för representation av 

elektromagnetiska fält • Use the equivalence principle 
for  currents to represent 
electromagnetic fields • Konstruera och motivera approximationerna för en reflektorantenn. 

• Numeriskt beräkna strömfördelning, spridning och/eller reflektion 
samt transmission för tre typfall: trådantenn, skiktad sfär och dipol 
över ett horisontellt plan. 

• To construct approximation 
and to motivate them when 
solving the fields from a 
reflector antenna. 

• Framställa det utstrålade fältet medelst de elektromagnetiska 
multipolerna. (vektorklotytefunktioner) 

• Numerical calculate current 
distribution, scattering and/or 
reflection and transmission 
coefficient for three standard 
cases: wire antenna, coated 
sphere, antenna over a 
ground plane. 

• Känna till och tillämpa approximationerna geometrisk optik och 
fysikalisk optik  

• Beräkna spridningstvärsnittet från ett objekt. 
• Analysera fältet från en dipol över ett ledande plan 

• Represent the radiating field 
with the electromagnetic 
multipoles. 

• Använda steepest descent, stationär fas och sadelpunktsmetoden för 
att approximera integral representationer av fält och välja vilken som 
ska tillämpas på givet problem.  • Know and use the 

approximations of Geometric 
optics and Physical optics 

• Lösa problem med nollfältsmetoden och känna till och använda 
egenskaper hos T-matrisen • Calculate the radar cross 

section • Härleda integralekvationerna i tidsdomän från en given 
tidsharmonisk integral ekvation. Känna till skillnader och likheter 
mellan behandling av tidsharmoniska och transienta förlopp. 

• Analyze a dipole over a 
conducting plane 

• Use steepest decent, 
stationary phase, saddle point 
method to approximate 
integral representations of 
fields and to choose which to 
use at a given situation 

• Skriva utförliga inlämningsrapporter med motiveringar för 
beräkningar och förklaringar om simuleringsresultat i samband med 
laborationer.  

 

Kursinnehåll • Solve problems with the zero 
field method, and to know 
off, and use the properties of 
the T-matrix 

Föreläsningar: 
Lektionerna är upplagda efter boken Ström & Jonsson. Kursen behandlar 
spridning av fält för godtyckliga geometrier. Integralekvationer och • Derive the integral equations 
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representation för det elektromagnetiska fältet. Multipolfält. En viktig del är 
approximationsförfaranden för uppskattningar av fält, vilket studeras i flera 
typfall. Kursen behandlar fält från reflektorantenner, spridare, och ett 
markplans betydelse för strålande fält. Kursens är en på en avancerad nivå och 
förbereder för att arbeta med strålande fält, alternativt kan kursen användas 
som en forskningsförberedande kurs. Materialet ansluter till aktuella resultat i 
litteraturen. 

in time domain. Be aware of 
the similarities and 
differences of integral 
equations in transient and 
time harmonic cases. 

• Write detailed reports with 
motivations for calculations 
and explanations of 
simulation results. 

 
Syllabus Laborationer: Lectures  

Övningar på några av kursens moment. The lectures are taken after the book 
Ström & Jonsson. The course treat 
scattering of fields for arbitrary 
geometries. Integral equations and 
representations for the electromagnetic 
field. Multipoles. One important part 
which appears throughout the course is 
to derive estimates and approximations 
to the given results. We treat reflector 
antennas, scatterers and a simple model 
for the influence of the ground plane on 
an antenna. This course is an advanced 
course and prepares both for working 
with radiating electromagnetic fields as 
well as a first course preparing for 
research in this field. The book connects 
to current result in the literature. 

 
 
 
 
 
 

Förkunskaper 
SI1141 Fysikens matematiska metoder 
SF1628 Komplex analys 
EI2410 Fältteori för vågledare, rekommenderas 

Påbyggnad 
Doktorandkurserna 2H5051, 2H5052 etc. 
EI252X Examensarbete inom teoretisk elektroteknik Exercises: 

Exercises on some of the important 
items in the course.  Kursfordringar 

Tre laborationer. En muntlig tentamina Prerequisites 
Applied Antenna Theory 
SI1141 Mathematical Methods in 
Physics 
SF1628 Theory of Functions 
EI2410 Field Theory for Guided Waves, 
is recommended 

Kurslitteratur 
S. Ström and L. Jonsson, Electromagnetic Wave Propagation  
 

Anmälan 
Follow up  
Ph.D. courses 2H5051, 2H5052 etc 
EI252X Diploma Work in 
Electromagnetic Theory 

Till kurs: Obligatorisk. 
Till tentamen: Obligatorisk. 

Requirements 
Three larger homework. Verbal 
examination. 

Required Reading 
S. Ström and L. Jonsson, 
Electromagnetic Wave Propagation  

Registration 
Course: Compulsory. 
Exam: Compulsory. 
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EI2430  Högspänningsteknik  High-voltage Engineering 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Hans Edin, EI2430@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7639 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, TELPM1 Övningar    12 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Lab    12 h          Språk/Language 
www.etk.ee.kth.se/courses/EI2430 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1132 

Replaces 2C1132 

Mål Aim 
The course is an advanced course on 
high-voltage technology and electrical 
insulating materials. 

Kursen behandlar experimentell och teoretisk högspänningsteknik. I kursen 
behandlas principer för generering och mätning av höga spänningar. 
Egenskaper hos elektriska isolationsmaterial behandlas ingående, t.ex. 
elektrisk hållfasthet och dielektriska egenskaper som dispersion och 
dielektriska förluster.   

Aim 
When the students have passed the 
course, they shall be able to 
- describe the principles behind 
generating high DC-, AC- and impulse 
voltages 

 
Mål 
Efter  genomgången kurs ska man kunna: - develop equivalent circuit models of 

the different high voltage generators  - beskriva principen för olika sätt att generera högspänning i form av DC- , 
AC- eller stöt. - perfrom a dynamic response analysis 

of high voltage measurement systems 
- ställa upp beräkningsmodeller för de olika högspänningsgeneratorerna som 
tillåter beräkning av spänningar och strömmar över respektive i de olika 
delkomponenterna beroende på yttre belastningsalternativ.    

- compute the breakdown strength of 
gas-filled insulation systems with simple 
geometries 
- approximately judge the breakdown 
strength of contaminated liquids and 
solids.  

- analysera olika spänningsdelare avseende deras bandbredd, stigtid samt 
kunna föreslå lämplig design av spänningsdelare beroende på bandbredd hos 
den högspänning som ska mätas. - describe the principles for 

measurement of kapacitance and 
dielectric loss - beräkna hållfastheten hos gasfyllda isolersystem där geometrierna är enkla. 

- approximativt bedöma hållfastheten för vätskor kontaminerade med 
partiklar. 

- discuss ageing of electrical insulation 
from measurements of complex 
permittivity - redogöra för principerna för mätning av kapacitans och dielektriska förluster.
- compute the comple permittivity from 
the dielectric response function and vice 
versa.  

- uttala sig om karaktären av åldring i elektrisk isolation utfrån 
dispersionskurvor för den komplexa permittiviteten. 
- beräkna komplexa permittiviten för ett dielektriskt material utifrån dess 
dielektriska responsfunktion och vice versa. 

- discuss the measuremet principles 
behind partial discharges 
- compute phase resolved partial 
discharge patterns from simple models - redogöra för principerna för mätning av partiella urladdningar. 

- beräkna fasupplösta PD-mönster med hjälp av förenklade modeller. 
Syllabus  
The course contains the basic theories 
and the most important experminetal 
methods of high voltage engineering.  

Kursinnehåll 
Kursen innehåller de grundläggande teorierna och de väsentliga 
experimentella metoderna som används vid produkt- och metodutveckling 
samt forskning inom högspänningsområdet.  

Generation of high voltages. Cockroft-
Walton cascade rectifier. Transformer 
cascade. Marx generator for impulse 
voltages. High voltage dividers. High 
voltage test technique. Electrical 
breakdown strength of gaseous, liquid 
and solid insulation. Dielectric 
properties of electrical insulation. 
Complex permittivity and dielectric 
response functions. Kramers-Kronig 
relations. Insulation diagnostics. 
Dielectric spectroscopy. Partial 
discharges.   

 
Genereringsprinciper för höga lik-, växel och stötspänningar. Cockroft-Walton 
kaskadlikriktare, transformatorer, resonanskretsar, Marx 
stötspänningsgenerator samt  modeller för dessa. 
Spänningsdelare och deras förmåga att mäta högspänning med olika 
bandbredd eller stigtider.  
Modeller som förutsäger gasers, vätskor och fasta isolationsmaterials 
elektriska hållfasthet. Paschens semiempiriska lag. Genomslag initierat av 
partiklar i vätskor. Termiskt genomslag.   Two projects are included that treats 

measurements of high voltages and 
diagnostics of electrical insulation. Dispersiva dielektriska material. Komplex permittivitet, dielektrisk respons 
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funktion, Debye-respons, Havriliak-Negami respons, lågfrekvens-dispersion, 
konduktivitet, Kramers-Kronig relationer. 

Three laboratory exercises are included 
plus experimental tasks in the projects. 
Three non-compulsory assignments treat 
the theoretical aspects.  Two study tours 
are usually offered. In the end of the 
course there is a written exam. 

Mätteknik : dielektrisk spektroskopi, Upp- och urladdningsströmmar, 
återvändande spänning, mätning av partiella urladdningar. 
Modeller för åldrad elektrisk isolation, PD-modeller.  

Exercises:  Problem solving related to the various 
parts of the course. Två projektuppgifter ingår som behandlar mätning av höga spänningar och 

diagnostik av elektrisk isolation. Tre laborationer som behandlar 
experimentell högspänningsmätteknik ingår, dessutom förekommer laborativa 
moment i anslutning till projektuppgifterna. Tre (icke-obligatoriska) 
inlämningsuppgifter behandlar de teoretiska delarna. Normalt erbjuds två 
studiebesök till högspänningsrelaterad industri. Kursen avslutas med skriftlig 
tentamen. 

Prerequisites 
Compulsory courses within the electrical 
engineering programme 

Follow up 
Undergraduate thesis 

Requirements  Projects and labs. (LAB1; 3,8 cr.) 
Written examination (TENA; 3,7 cr.) Förkunskaper 

Enbart obligatoriska kurser Required Reading 
E Kuffel, W S Zaengl, J. Kuffel: High-
voltage engineering: fundamentals.  Påbyggnad 

Examensarbete. Selected publications 
Project instructions 

Kursfordringar Lecture notes  
Godkända projektuppgifter och laborationer (LAB1; 3,8 hp) 
Skriftlig tentamina (TENA; 3,7 hp) 

Registration 
Course: Compulsory 
Exam: Compulsory 

Kurslitteratur 
E Kuffel, W S Zaengl, J. Kuffel: High-voltage engineering: fundamentals.  
Valda publikationer.  
Beskrivning av projektuppgifter. 
Föreläsningsanteckningar  
 

Anmälan 

 
Till kurs: Obligatorisk 
Till tentamen: Obligatorisk 
 

1079 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

EI2433  Electrotechnical Modelling  Electrotechnical Modelling 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Göran Engdahl, EI2433@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7760 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TELPM1 Övningar    38 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.alfvenlab.kth.se/edu/courses/EI243
3/index.html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1133 

Replaces 2C1133 

Kortbeskrivning Abstract 
The course describes models for 
electrical systems and components and 
how these models can be used to solve 
design problems and provide 
understanding of electrophysical 
phenomena. 

Kursen behandlar modeller för elektrotekniska system och komponenter samt 
hur dessa modeller kan användas för att lösa elektrotekniska 
konstruktionsproblem och skapa förståelse för elektrofysikaliska fenomen. 
 

Mål Aim Kursen skall skapa färdighet i att utifrån teori utveckla modeller som kan 
användas för att lösa elektrotekniska konstruktionsproblem och förstå 
elektrofysikaliska fenomen. 

The course shall give an ability to based 
on theory develop models that can be 
used for solving electrotechnical design 
problems and to understand 
electrophysical phenomena.  

Kursinnehåll Syllabus 
Inledningsvis presenteras ett antal elektrotekniska problem inom bl.a. 
områdena elkraftteknik, antennteknik och plasmafysik där modellering är ett 
viktigt hjälpmedel för konstruktion och för problemförståelse. Kursen 
förklarar vidare vad en modell är och ger en överblick av olika typer av 
modeller. Grundläggande modelleringstekniker beskrivs. 

The course begins with a presentation of 
a number of design problems within the 
areas electric power engineering, 
antenna techniques, plasma physics, etc 
where modelling is an essential tool for 
design and understanding. The 
introductory part describes further what 
a model is and gives an overview of 
different types of models. Basic 
modelling techniques are described. 

 
En huvuddel av kursen ägnas åt 6-8 st inlämningsuppgifter. För varje uppgift 
ges ett föreläsningsavsnitt som behandlar problemet och repeterar den 
bakomliggande teorin som behövs för att lösa detta. Uppgifterna innebär att 
man formulerar problemet och utvecklar en modell som kan användas för att 
lösa problemet. Modellen kan t.ex. vara en matematisk beskrivning och de 
uppställda ekvationerna kan lösas analytiskt eller numeriskt. Modellen kan 
också vara en ekvivalent krets med vars hjälp problemet analyseras.  

 
The main part of the course includes 6-8 
tasks to be solved in groups. For each 
task lectures are given that introduces 
the problem and repeats the theory 
needed to solve the problem. The task 
involve that the student formulates the 
problem and develops a model that can 
be used to solve it. The model can e.g. 
be a mathematical description and the 
equations can be solved analytically or 
numerically. The model can also be an 
equivalent circuit which is used for 
analysis of the problem 

 
Inlämningsuppgifterna innefattar bl.a. elektriska och magnetiska fältproblem, 
medicinska tillämpningar, elektromekaniska och elektrotermiska system, 
multifysikaliska system, plasmor i rymden och i tekniska tillämpningar. 
 

Förkunskaper 
 Obligatoriska kurser i E-programmet. 
The tasks include e.g. electric and 
magnetic field problems, medical 
applications, plasmas in space and 
technical applications. 

Påbyggnad 
Kurser där kunskaper i elektroteknisk modellering är nyttiga, t.ex.: 
 
EF2200 Plasmafysik 
EI2400 Tillämpad antennteknik 
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 
EI2430 Högspänningsteknik 
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 
EI2410 Elektromagnetisk fältteori 

Prerequisites 
Mandatory courses in the electrical 
engineering program. 

Follow up 
Courses where electrotechnical 
modelling is applied, e.g. 
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EF2200 Plasma physics 
EI2400 Applied antenna theory 
EI2430 High voltage engineering 
EJ2200 Electric machines and drives 
EI2410 Electromagnetic field theory 

Kursfordringar 
Godkända inlämningsuppgifter. 
Godkänd tentamen på inlämningsuppgifterna. 

Kurslitteratur Requirements 
Kompendium i Elektroteknisk modellering med anvisningar för 
inlämningsuppgifter 

Approved tasks. 
One written examination. 

 Required Reading 
Compendium in electrotechnical 
modelling with guidance to the tasks. 
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EI2440  Elektroteknisk konstruktion  Electrotechnical Design 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Göran Engdahl, EI2440@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7760 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, TELPM1 Lab    8 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.etk.ee.kth.se/courses/EI2440/index.
html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1134 

Replaces 2C1134 

Mål Aim 
The course is a basic course in 
electrotechnical design including 
electrical, mechanical and thermal 
design. 

Kursen är en grundläggande kurs i elektroteknisk konstruktion som behandlar 
elektrisk, mekanisk och termisk dimensionering. 
 
Mål  

 Kursens övergripande mål är att  Aim  The overall aim is to 
-förmedla kunskap om hur elektriska, magnetiska, mekaniska och termiska 
aspekter behandlas vid konstruktion av elektrotekniska apparater 

 
-supply knowledge of how electrical, 
magnetic, mechanical, and thermal 
aspects are treated in design of 
electrotechnical apparatus 

 
-träna förmågan att med hjälp av modeller och datorbaserade hjälpmedel 
självständigt lösa elektrotekniska konstruktionsproblem  
 -train the ability to by means of models 

and computer based aids independently 
solve electrotechnical design problems Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna 

  
-beskriva funktionen hos några elektrotekniska komponenter samt funktion 
och egenskaper hos ingående magnetiska, dielektriska och ledarmaterial. 

After completion of  the course the 
student will be able to 
  -describe the function of some 
electrotechnical components and 
function and properties of involved 
magnetic, dielectric and conductor 
materials 

-beskriva och förklara hur elektriska och magnetiska fält inverkar på 
funktionen hos elektroteknisk utrustning. 
 
-använda analytiska metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden 
för dimensionering av elektroteknisk utrustning.  

-describe and explain how electrical and 
magnetic fields influence on the 
function of electrotechnical equipment 

 
-identifiera funktionella egenskaper hos elektrotekniska komponenter med 
hjälp av analytiska metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden.  

-use analytical, dynamic simulation and 
the finite element method for 
dimensioning of electrotechnical 
equipment 

 
-modifiera elektrotekniska komponenter genom att använda analytiska 
metoder, dynamisk simulering samt finitaelementmetoden så att egenskaper 
och prestanda bättre svarar mot uppställda krav.  

-identify functional properties of 
electrotechnical components by means 
of analytical methods, dynamic 
simulation and the finite element 
method 

 
-sammanfatta och värdera föreslagen dimensionering avseende egenskaper 
och prestanda i en teknisk rapport.   
  

-modify electrotechnical components by 
use of analytical methods, dynamic 
simulation and the finite element 
method such that properties and 
performance better meet given demands 

Kursinnehåll 
Inledningsvis presenteras ett antal elektrotekniska problem inom bl.a. 
områdena elkraftteknik, antennteknik och plasmafysik där modellering är ett 
viktigt hjälpmedel för konstruktion och för problemförståelse. Kursen 
förklarar vidare vad en modell är och ger en överblick av olika typer av 
modeller. Grundläggande modelleringstekniker beskrivs. 

 
-summarise and value a proposed design 
regarding properties and performance in 
a technical report En huvuddel av kursen ägnas åt ett antal inlämningsuppgifter. För varje 
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uppgift ges ett föreläsningsavsnitt som behandlar problemet och repeterar den 
bakomliggande teorin som behövs för att lösa detta. Uppgifterna innebär att 
man formulerar problemet och utvecklar en modell som kan användas för att 
lösa problemet. Modellen kan t.ex. vara en matematisk beskrivning och de 
uppställda ekvationerna kan lösas analytiskt eller numeriskt. Modellen kan 
också vara en ekvivalent krets med vars hjälp problemet analyseras.  

Syllabus 
The course begins with a presentation of 
a number of design problems within the 
areas electric power engineering, 
antenna techniques, plasma physics, etc 
where modelling is an essential tool for 
design and understanding. The 
introductory part describes further what 
a model is and gives an overview of 
different types of models. Basic 
modelling techniques are described. 

Inlämningsuppgifterna innefattar bl.a. elektriska och magnetiska fältproblem, 
medicinska tillämpningar, elektromekaniska och elektrotermiska system, 
multifysikaliska system, plasma i rymden och i tekniska tillämpningar. 
 The main part of the course includes 6-8 

tasks to be solved in groups. For each 
task lectures are given that introduces 
the problem and repeats the theory 
needed to solve the problem. The task 
involve that the student formulates the 
problem and develops a model that can 
be used to solve it. The model can e.g. 
be a mathematical description and the 
equations can be solved analytically or 
numerically. The model can also be an 
equivalent circuit which is used for 
analysis of the problem 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper i matematik, fysik och elektroteknik motsvarande 
årskurs 1-3 i programmet Elektroteknik. 

Påbyggnad 
EI2430 High Voltage Engineering 
EJ2210 Analysis of Electrical Machines 

Kursfordringar 
För godkänt krävs förutom godkända laborationer åtminstone  hälften av 
den maximala poängen som kan erhållas från den skriftliga tentamen och 
projektuppgifterna samt åtminstone hälften av den maximala poängen som 
kan erhållas från projekten. 

The tasks include e.g. electric and 
magnetic field problems, medical 
applications, plasmas in space and 
technical applications. 

Kurslitteratur Prerequisites 
-Kompendium “Electrotechnical modeling and design”  Basic knowledge in mathematics, 

physics and electrotechnology 
corresponding to year 1-3 in the 
programme Electrical Engineering 

A-ETS/EEK-0507 . Göran Engdahl et al. 
-Power Transformer Design Fundamentals, Åke Carlson, ABB Transformers  
-4 Projektbeskrivningar  

Follow up -Some examination problems with solutions  
EI2430 High Voltage Engineering 
EJ2210 Analysis of Electrical Machines -2 Laborationsinstruktioner  

 
Requirements 

Anmälan Approved project tasks 
Approved examination 
Approved laborations  

Till kurs: Obligatorisk Required Reading 
Till tentamen: Obligatorisk -Compendium “Electrotechnical 

modeling and design”  
A-ETS/EEK-0507 Göran Engdahl et al. 
-Power Transformer Design 
Fundamentals, Åke Carlson, ABB 
Transformers  
-4 Project descriptions  
-Some examination problems with 
solutions  
-2 Laboration instructions  

Registration 
Course: Compulsory 
Exam: Compulsory 
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EI2450  Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem  Reliability Evaluation of Electrical 
Power Systems 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Lina Bertling, EI2450@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6508 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    48 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E3, E4 Övningar    12 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.etk.ee.kth.se/courses/EI2450/index.
html 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1135 

Replaces 2C1135 

Mål Aim 
The course shall give knowledge in 
using reliability assessment as a tool for 
decision support for planning and 
operation of the electric power system. 
After completed course the participants 
shall achieved knowledge to: 

Kursens mål är att deltagarna efter fullgjord kurs skall kunna använda 
tillförlitlighetsanalys som ett verktyg för beslutsstöd vid utveckling, drift och 
underhåll av elkraftsystem. 
Efter fullgjord kurs skall deltagarna kunna: 

• Grundläggande definitioner och begrepp för tillförlitlighetsanalys • Describe the fundamental 
definitions end concepts for 
reliability assessment 

• Analysera ett system med följande metoder och tekniker för 
tillförlitlighetsmodellering:  

• Analyze a system using the 
following techniques for 
reliability assessment: 

• Nätverksmetod för analys av system av oberoende komponenter 
(inklusive effekt av redundans) 

• Metoder för identifiering av komponentbetydelse • Network modelling  
• Markovmodellering • Component importance 

techniques • Livstidsmodeller 
• Markov modelling 

• Utföra tillförlitlighetsberäkningar med verktygen RADPOW och 
NEPLAN samt känna till bakomliggande modeller. 

• Lifetime models 
• Analyze an electrical 

distribution system with the 
above described methods 
using the RADPOW and 
NEPLAN tools  

• Analysera ett elnät inklusive skyddssystem med metoder enligt ovan 
och med verktygen NEPLAN och RADPOW 

• Beskriva hur Nätnyttomodellen (NNM) behandlar tillförlitlighet för 
elnät • Knowledge on how 

reliability is treated by the 
network performance 
assessment model (NPAM). 

• Utföra en Livscykelkostnadsanalys LCC (Life Cycle Cost) 
• Formulera en tillförlitlighetsbaserad plan för underhållsstyrning 

enligt sk. funktionssäkerhetsinriktat underhåll RCM (Reliability 
Centered Maintenance) samt ha kännedom om förfinad metod 
RCAM (Reliability Centered Asset Management). 

• Formulate an Life cycle cost 
model (LCC)  

• Formulate a reliability 
centred maintenance plan 
following fundamentals of 
RCM and knowledge in more 
advanced methods like 
RCAM.  

 

Kursinnehåll 
Kursen visar på kvantitativa  metoder för att analysera och förebygga risker 
för fel för elkraftsystem, och visar på praktiska tillämpningsexempel.  

Syllabus  This course shows on quantitative 
methods to analyze and prevent risks of 
failure in electrical power systems, and 
shows on practical examples.  

Undervisningen är koncentrerad till tre kursdelar, om vardera tre heldagar, 
samt ett avslutande redovisningstillfälle.  De olika kursdelarna har följande 
fokus;  

 • Modeller: grundläggande metoder och tekniker The lectures are concentrated to three 
parts of each three full days, and a final 
seminar. The course includes the 
following activities: 

• Analys: indata, approximativa metoder och verktyg 
• Resultat: kostnadseffektiva strategier och ekonomiska styrmedel 

 
• Project work  Följande aktiviteter ingår i kursen:  • Lectures 

• Arbete med projektuppgift individuellt eller i grupp av två. 
Problemställningen för uppgiften skall vara relaterad till en verklig 
situation och gärna relaterat till ditt eget arbete, t.ex. som start av ett 

• Invited lectures 
• Home assignment 
• Computer lab 

1084 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

examensprojekt.  • Written exam 
• Seminar with presentation of 

project reports 
• Föreläsningar där olika metoder för tillförlitlighetsanalys presenteras 

och exempel visas för tillämpning för elkraftsystem. Under 
föreläsningarna finns det inslag av övningar och mindre 
grupparbeten.  

Prerequisites 
Mathematics from 1-3 year. 

• Gästföreläsningar där inbjudna talare från branschen visar på resultat 
där tillförlitlighetsanalys använts vid planering, drift och underhåll av 
elkraftsystem. 

Follow up 
EI251X Master thesis at EES/RCAM 

Requirements 
Approved project work including 
written and oral presentation, and 
computer lab  (4 credits). 
Approved  examination (2 credits). 

• Hemuppgifter vilka ger övning på de metoder vilka presenterats i 
kursdel 1.  

• Laborationer  vilka ger övning på att tillämpa de metoder och verktyg 
vilka presenterats i kursen för analys av elnät.  Required Reading 

• Tentamen  vilken ger en skriftlig test av kunskap i de metoder vilka 
ingår i kursmålen. 

• Course compendium. 
• Hoyland A., Rausand M., 

System reliability theory - 
models and statistical 
methods, Wiley Series, 2004  

• Seminarium  vid vilket muntlig redovisning görs av eget projekt samt 
opponering på annans projekt. Deltagande vid seminariet är 
obligatoriskt. Se mer information under avsnittet examination. • Roy Billinton and Ron Allan, 

Reliability Evaluation of 
Power Systems, Plenum 
press, 1996.   

 

Förkunskaper 
Matematik från åk 1-3. Registration 

Course: Compulsory Påbyggnad 
Exam: Compulsory EI251X Examensprojekt vid EES/RCAM 
Other 

Kursfordringar This course is given together with a 
further education course EI245V. 
The course provides students with a 
good opportunity to formulate a problem 
area for their master thesis project and 
also to initiate contacts in the industry. 

För godkänt på kursen krävs betyget godkänt för de olika kursmomenten 
enligt nedan; 
Projektarbete (PRO1), om 4 poäng, vilket innefattar: 
Att projektuppgiften är godkänd; vilket innebär godkänd skriftlig och muntlig 
presentation av arbetet. 
Att opponering har utförts för en annan projektuppgift, vilken presenteras som 
frågor vid seminariet samt ca en halv A4 sida med skrivna kommentarer (vilka 
lämnas ut vid seminariet). 
Att laborationsmomentet är godkänt vilket innebär deltagande vid 
laborationstillfällen och inlämnande av laborationsrapporter. 
Tentamen (TEN1), om 2 poäng. 

Kurslitteratur 
• Kurskompendium med; föreläsningsnoter, rapporter, artiklar, 

exempelsamling, material från matematisk statistik etc. 
• Hoyland A., Rausand M., System reliability theory - models and 

statistical methods, Wiley Series, 2004  
• Roy Billinton and Ron Allan, Reliability Evaluation of Power 

Systems, Plenum press, 1996. 
 

Anmälan 

 
Till kurs: Obligatorisk 
Till tentamen: Obligatorisk 

Övrigt 
Kursen samkörs med vidareutbildningskurs EI245V. 
 
Kursen ger en god möjlighet för sista års elever att genom kursen initiera 
problemområde och kontaktpersoner för examensarbete inom ämnesområdet 
Tillförlitlighetsanalys med tillämpningar inom Elkraftsystem. 
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EI2451  Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem  Reliability Evaluation of Electrical 
Power Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Lina Bertling, EI2451@ets.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 6508 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    48 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E3, E4, TELPM1, TELPM2 Övningar    10 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Lab    8 h          Språk/Language 
www.etk.ee.kth.se/courses/EI2451  Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The course is aimed to you that want  to 
perform reliability assessment for 
electrical power systems. The goal for 
the course is to give the participants 
knowledge on how to use reliability 
analysis as a tool for decision support 
during design, operation and 
maintenance of electric power systems. 
The application studies are focused on 
electrical distribution systems. 

Kursens mål är att deltagarna efter fullgjord kurs skall kunna använda 
tillförlitlighetsanalys som ett verktyg för beslutsstöd vid utveckling, drift och 
underhåll av elkraftsystem.  
Efter fullgjord kurs skall deltagarna kunna: 

• Beskriva grundläggande definitioner och begrepp för 
tillförlitlighetsanalys och underhållsplanering 

• Analysera ett system med följande metoder och tekniker för 
tillförlitlighetsmodellering: 

The course shall give knowledge in 
using reliability assessment as a tool for 
decision support for planning and 
operation of the electric power system. 
After completed course the participants 
shall achieved knowledge to: 

• Nätverksmetod för analys av system av oberoende komponenter 
(inklusive effekt av redundans) 

• Metoder för identifiering av komponentbetydelse 
• Markovmodellering 
• Livstidsmodeller • Describe the fundamental 

definitions end concepts for 
reliability assessment 

• Analysera ett elnät inklusive skyddssystem med ovan beskrivna 
metoder 

• Analyze a system using the 
following techniques for 
reliability assessment: 

• Beskriva hur Nätnyttomodellen (NNM) behandlar tillförlitlighet för 
elnät 

• Utföra en Livscykelkostnadsanalys  LCC (Life Cycle Cost) • Network modelling  
• Component importance 

techniques • Formulera en tillförlitlighetsbaserad plan för underhållsstyrning 
enligt sk. funktionssäkerhetsinriktat underhåll RCM (Reliability 
Centered Maintenance) 

• Markov modelling 
• Lifetime models 

• Formulera ett optimeringsproblem för underhållsplanering och ställa 
upp lösningsmetod. 

• Analyze an electrical 
distribution system with the 
above described methods 
using the RADPOW and 
NEPLAN tools  

 

Kursinnehåll • Knowledge on how 
reliability is treated by the 
network performance 
assessment model (NPAM). 

Kursen går igenom grundläggande metoder för tillförlitlighetsanalys och visar 
på tillämpningar inom elkraftsystem med speciellt fokus på analys av elnät. 
Kursen är indelad i tre delar med fokus enligt nedan;  

• Formulate an Life cycle cost 
model (LCC)  • Modeller: grundläggande metoder och tekniker 

• Analys: indata, approximativa metoder och verktyg • Formulate a reliability 
centred maintenance plan 
following fundamentals of 
RCM and knowledge in more 
advanced methods like 
RCAM.  

• Resultat: kostnadseffektiva strategier och ekonomiska styrmedel 
 

Förkunskaper 
Kursen riktar sig till studenter inom masterprogrammet Electric Power 
Engineering, 
samt även till doktorander, eller sistaårsstudenter vid skolan för EES. 

Formulate an optimization problem for 
maintenance planning and propose 
solution approach. 

Syllabus Kursfordringar 
The education is concentrated into three 
parts, of each three full days, and one 
day with final presentations. The three 
course parts have the following different 

För godkänt på kursen krävs betyget godkänt för de tre olika kursmomenten 
enligt nedan; 
Projektarbete (PRO1), om 4,5 poäng, vilket innefattar: 
Att projektuppgiften är godkänd; vilket innebär godkänd skriftlig och muntlig 
presentation av arbetet. 
Att laborationsmomentet är godkänt vilket innebär deltagande vid 
laborationstillfällen och inlämnande av laborationsrapporter. 

focuses; 
 
Part 1 Models problem formulation and 
basic methods and techniques.  
Part 2 Analysis: input data, approximate 
methods and tools. 
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Part  3 Result: cost efficient strategies 
and economic means of control and 
maintenance management  

Seminarium (SEM1), vilket innefattar: presenterad projektuppgift vid 
seminarium och genomförd opponering för en annan projektuppgift, (vilken 
presenteras som frågor vid seminariet samt ca en halv A4 sida med skrivna 
kommentarer). 
Tentamen (TEN1), om 3 poäng. 

 
The following activities are included in 
the course:  

• Work with the project task. 
The problem formulation for 
the project task shall be 
related to practical examples. 

Kurslitteratur 
Kursmaterialet presenteras i en kurspärm. Materialet utgörs av: allmän 
kursinformation, instruktioner, föreläsningsnoter, kompletterande material 
med t.ex. artiklar, exempelsamling, tidigare tentamina, material från 
matematisk statistik, och lista över 

• Lectures where methods for 
reliability analysis are 
presented with examples for 
electrical power system 
applications.  

rekommenderat bredvidläsningsmaterial. 
Föreläsningsnoter och visst övrigt material delas ut vid respektive kurstillfälle. 
Två huvudreferenser för kursen ges av; 

• Guest lectures with speakers 
from the electrical power 
industry which shows on 
reliability assessment used in 
practice.  

• Hoyland A., Rausand M., System reliability theory - models and 
statistical methods, Wiley Series, 2004  

• Roy Billinton and Ron Allan, Reliability Evaluation of Power 
Systems, Plenum press, 1996. • Home assignments which 

gives exercises on the 
introduced methods in Part 1. 

• Andrew Jardine, Maintenance, Replacement and Reliability, Pitman 
Publishing, Toronto, Canada, Second Edition 2006.  

• Computer labs which give 
practice on methods and 
tools introduced in the 
course.  

 

Övrigt 
Kursen ges för första gången HT2007 och är en vidareutveckling och 
fördjupning av kursen TillfE vilken ges på vårterminen period 4,  EI2450 och 
EI245V. 

• Written exam which tests 
knowledge in the different 
the goals for the course.  

Seminar with oral presentation of the 
own project, and being opponent on 
other project. 

Prerequisites 
Mathematics from 1-3 year. 

Follow up 
EI251X Master thesis at EES/RCAM 

Required Reading 
• Course compendium with 

lecture notes, reports, papers, 
exercises, material from 
mathematics statistics etc.  

• Hoyland A., Rausand M., 
System reliability theory - 
models and statistical 
methods, Wiley Series, 2004  

• Roy Billinton and Ron Allan, 
Reliability Evaluation of 
Power Systems, Plenum 
press, 1996.   

Other 
This course is given as an optional 
course within the Master's Programme 
in Electric Power Engineering at KTH. 
The course is also optional within the 
master program during year 3 or 4 at E, 
F, T and M (with specialization on 
electric power or system engineering or 
optimization)  
The course is compulsory for students 
that which to make their master thesis 
project within the RCAM research 
group.  
This course has a similar content as the 
course EI2450. This course includes less 
practical examples and is more 
theoretical. It includes one further item, 
which is the optimization part for 
maintenance planning. 
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EJ1200  Eleffektsystem  Electric Power Systems 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Stefan Östlund, 
stefan.ostlund@ee.kth.se 

 6 ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 7745 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
CELTE3 Föreläsningar    28 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Övningar    22 h          Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ1200 

Lab    8 h          Kurssida/Course Page 
 

 
Ersätter 2C1240 

Replaces 2C1240 

Kortbeskrivning Abstract 
 Kursen behandlar teori, metoder och komponenter för system där omvandling 

och överföring av elektrisk effekt är av central betydelse. Exempel på sådana 
system är varvtalsreglerade drivsystem för elbilar och industrirobotar, samt 
vindkraftverk i samverkan med elnätet. 

 
To provide an extended knowledge of 
Electrical Machines with special regard 
to time and space harmonics, operation 
at unbalanced conditions and transient 
performance. The course also provides 
knowledge of modern methods for 
analysis of electrical machines e.g. finite 
element analysis. 

 

Mål 
 
Efter avslutad kurs skall studenten: To provide an extended knowledge of 

Electrical Machines with special regard 
to time and space harmonics, operation 
at unbalanced conditions and transient 
performance. The course also provides 
knowledge of modern methods for 
analysis of electrical machines e.g. finite 
element analysis. 

• kunna beskriva innebörden av aktiv, reaktiv och skenbar effekt. 
• kunna beräkna medelvärden, toppvärden, effektivvärden, grundton 

och övertoner. 
• kunna analysera trefassystem med hjälp av enfasiga ekvivalenta 

scheman, visardiagram och jw-metoden. 
• kunna beskriva olika typer av noder i ett elektriskt kraftsystem. The course deals with electric railway 

traction- Important parts are vehicle and 
system issues, electrical drives and 
power supplies. 

• kunna beräkna effektflöden i elkraftsystemet. 
• kunna göra beräkningar på magnetiska kretsar. 
• kunna beräkna magnetiska krafter med hjälp av magnetiska 

kraftlagen, virtuellt arbete och Maxwells spänningar. 
The course deals with electric railway 
traction- Important parts are vehicle and 
system issues, electrical drives and 
power supplies. 

• kunna beskriva innebörden av roterande vågor och beskriva 
trefassystem med hjälp av vektormetoden. The course deals with theory, methods, 

and components for systems where 
conversion and transmission of electric 
power are the main objectives. 
Examples of such systems are speed-
controlled drives for electric vehicles 
and industrial robots, and wind power 
plants interacting with the utility grid. 

• kunna beskriva funktionen av transformatorn, 
transmissionsledningar, synkronmaskinen, den bryggkopplade 
likspänningsomvandlaren, den switchade växelriktaren och 
vektorstyrda elektriska drivsystem. 

• med hjälp av jw-metoden, ekvivalenta scheman och visardiagram 
kunna analysera transformatorer, transmissionsledningar, 
synkronmaskiner, bryggkopplade likspänningsomvandlare, switchade 
växelriktare och vektorstyrda elektriska drivsystem. 

Aim 
When the student has passed the course, 
the student should: • kunna beskriva vilka uppgifter som kan lösas med hjälp av 

effektelektroniska omvandlare i elkraftsystemet. - know active, reactive and apparent 
power. 

 - be able to calculate mean values, peak 
values, rms-values, and harmonics. 

Kursinnehåll - be able to analyse three phase systems 
using single phase equivalent circuits, 
phasor diagrams, and jw-method. 

Grundläggande begrepp och problemställningar. En- och trefaseffekt. 
Ledningsmodeller. Överföring av effekt. Ferromagnetiska kretsar. 
Transformatorn. Magnetisk kraftverkan. Vektorrepresentation av trefassystem. 
Den permanentmagnetiserade synkronmaskinen. Enfasiga och trefasiga 
effektelektroniska växelriktare. Vektorbeskrivning av växelriktarens 
utspänning. Vektorstyrning av permanentmagnetiserade synkronmotorer. 
Tillämpningar: vindkraftverk i samverkan med nätet, elhybrid-fordon, 
servosystem för industrirobotar, effektelektronik i elkraftsystemet. 

- be able to describe different nodes in a 
power system. 
- be able to calculate transmission of 
power in power systems. 
- be able to do calculations on magnetic 
circuits. 
- be able to calculate magnetic forces by 
using the law of magnetic force, virtual 
work, and Maxwell’s tensions.  
- describe rotating magnetic fields, and 
describe three-phase systems by using Förkunskaper 
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Grundläggande kurser i åk 1 och 2 i elektroteknikprogrammet. 
, framför allt Teoretisk elektroteknik EA 2A1810, Teoretisk elektroteknik 
EB 2A1820 Elkretsanalys 2A1800 Signaler och system 2E1311. 

the vector-method. 
- describe the function of the 
transformer, transmission lines, 
synchronous machine, one- and three-
phase power electronic converters, and 
vector controlled synchronous machine. Kursfordringar 

Laboration (LAB1, 1,5 hp) 
Skriftlig examination (TENA, 4,5 hp) 

- by using the jw-method, equivalent 
circuits and phasor diagrams, be able to 
analyse transformer, transmission lines, 
synchronous machine, one- and three-
phase power electronic converters, and 
vector controlled synchronous machine. 
- know which tasks that can be solved 
by using power electronic converters in 
the power system. 

Syllabus 
Fundamental concepts and problem 
areas. Single-phase and three-phase 
power. 
Transmission line models. Transmission 
of power. Ferro-magnetic circuits. 
The transformer. Magnetic forces. 
Vector representation of three-phase 
systems. 
The permanent magnet synchronous 
machine. Single-phase and three-phase 
power electronic inverters. The output 
voltage vector of an inverter. Vector 
control of permanent magnet 
synchronous motors. Applications: wind 
power plants interacting with the utility 
grid, hybrid electric vehicles, servo 
systems for industrial robots, power 
electronics in the grid. 

Prerequisites 
Basic courses of the first two years in 
the Electrical Engineering programme. 
Electromagnetic Theory EA 2A1810, 
Electromagnetic Theory EB 2A1820 
Electrical circuit analysis 2A1800 
Signals and Systems 2E1311. 

Requirements 
Laboration (LAB1, 1,5 cr) 
Written examination (TENA1, 1,5 cr) 

 

1089 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

EJ2200  Elektriska maskiner och drivsystem  Electrical Machines and Drives 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Stefan Östlund, 

stefan.ostlund@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 7745 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TELPM1 Föreläsningar    30 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4 Övningar    20 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Lab    12 h          Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ2200 

 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1241 

Replaces 2C1241 

Mål Aim 
After the course the student should be 
able to: Deltagarna skall efter kursen kunna: 

• Redogöra för de huvudsakliga delarna i ett elektriskt drivsystem 
inkluderande omriktare, elektrisk motor och belastning. 

• Describe the fundamental 
parts of electrical drives 
including converter, 
electrical machine and load. 

• Förklara funktionsprinciper och verkningssätt för asynkronmaskinen, 
synkronmaskinen och likströmsmaskinen • Explain the operating 

principles of induction 
machines, synchronous 
machines and dc machines 

• Identifiera parametrar i modeller av elektriska maskiner för analys av 
stationära och transienta förhållanden  

• Använda ekvivalenta scheman för analys och beräkning av elektriska 
maskiners egenskaper i stationär drift  • Identify parameters in 

models of electrical 
machines  • Konstruera visardiagram för olika belastningsfall 

• Beskriva utförandet av en enkel trefas växelströmslindning och 
förklara begreppen poltal och lindningsfaktor 

• Use equivalent circuits to 
analyze electrical machines 
in steady state 

• Förklara bakgrunden till spänningsövertoner och uppskatta deras 
inverkan på t ex förlusterna i elektriska maskiner 

• Construct phasor diagrams 
for different loads 

• Förklara uppkomsten av övervågor i elektriska maskiners 
luftgapsflödet och beskriva deras inverkan på driftegenskaperna 

• Describe the design of a 
simple three-phase ac 
winding and explain the 
concepts of pole number and 
winding factor 

• Använda program för dynamisk simulering för analys av 
driftsegenskaper hos elektriska drivsystem med växelströmsmotorer. 

• Explain the background to 
voltage harmonics and 
estimate their influence on 
e.g. losses in electrical 
machines 

 

Kursinnehåll 
Asynkron- och synkronmaskinen, likströmsmaskinen. Utpräglade poler, vågor 
och toner, modeller för elektriska maskiner under stationära och transienta 
förhållanden. Elektriska drivsystem. Principer och metoder för styrning och 
reglering av växelströms och likströmsmaskiners moment, varvtal och läge. 

• Explain the presence of 
airgap space harmonics in 
electrical machines and 
describe their influence on 
the behaviour of the machine 

 

Förkunskaper • Use dynamic simulation 
software to analyze vector 
control of induction motors. 

Obligatoriska kurser på E-programmet eller kunskaper motsvarande EJ1200 
Eleffektsystem 

Syllabus 
Kursfordringar Asynchronous, Synchronous and DC 

machines. Salient poles, harmonics and 
space harmonics. Models for electrical 
machines under steady state and 
transient conditions. Control of torque, 
speed and position for variable-speed 
AC and DC motor drives 

Skriftlig tentamen, två laborationer och en inlämningsuppgift 

Kurslitteratur 
Electrical Machines and Drives KTH 2007 
 

Prerequisites 
Compulsory courses on the Electrical 
Engineering program or knowledge 
comparable to EJ1200 Electric Power 
Systems 
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Requirements 
Written exam, two laboratory works one 
project assignement 

Required Reading 
Electrical Machines and Drives KTH 
2007 
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EJ2210  Elmaskinanalys  Analysis of Electrical Machines 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Chandur Sadarangani, 

chandur@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 7741 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
E4, TELPM1 Föreläsningar    24 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Övningar    24 h          Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ2210 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1148 

Replaces 2C1148 

Kortbeskrivning Abstract 
 Att ge fördjupade kunskaper om elektriska maskiner med avseende på bl a 

övertoner, övervågor, osymmetriska förhållanden och dynamiska förlopp. 
Kursen ger också kunskaper om moderna analysmetoder för elektriska 
maskiner t ex finita element metoder. 

 
To provide an extended knowledge of 
Electrical Machines with special regard 
to time and space harmonics, operation 
at unbalanced conditions and transient 
performance. The course also provides 
knowledge of modern methods for 
analysis of electrical machines e.g. finite 
element analysis. 

 

Mål 
Eleverna skall efter kursen ha erhållit fördjupade kunskaper om elektriska 
maskiner beträffande: To provide an extended knowledge of 

Electrical Machines with special regard 
to time and space harmonics, operation 
at unbalanced conditions and transient 
performance. The course also provides 
knowledge of modern methods for 
analysis of electrical machines e.g. finite 
element analysis. 

• Motortillämpningar, pumpar, fläktar, elfordon, 
• övervågor, övertoner och lindningar, 
• asynkronmaskin, härledning av ekvivalent schema, 
• inverkan av magnetisk mättning, 
• inverkan av temperaturberoende, 
• transienta modeller för elektriska maskiner, 

Aim • analys av elektriska maskiner med finita element metoden, To provide an extended knowledge of: 
• permanentmagnetiserade motorer. • motor applications, pumps, 

fans, electrical vehicles,  
• nonsinusoidal mmf waves, 

supply voltage harmonics 
and windings, 

Kursinnehåll 
Magnetiska kretsar och material. Växelströmslindningar. Fördjupade modeller 
av växelströmsmaskiner inklusive permanentmagnetiserade motorer. 
Övervågor i luftgapsmmk:n och dess orsaker. Övertoner i 
matningsspänningen. Osymmetrisk spänning och last. dq-metoden för 
transient analys av elektriska maskiner. Vektormetoden. Analys av elektriska 
maskiner med finita elementmetoden. 

• induction machines, 
derivation of the equivalent 
circuits parameters, 

• influence of magnetic 
saturation, 

• influence of temperature 
dependence  

• models for transient analysis 
of electrical machines, Förkunskaper 

• the influence of converter 
control on electrical 
machines, 

2C1141 Elektriska maskiner och drivsystem. 

Kursfordringar 
• analysis of electrical 

machines by means of finite 
element analysis, 

Skriftlig examination (TEN1; 4,5 hp) 
Två projektuppgift (LAB1; 1,5 hp, LAB2; 1,5 hp). 

• permanent magnet motors. Kurslitteratur 
Syllabus Sadarangani, C., Electrical Machines – design and analysis of Induction and 

Permanent Magnet Motors, KTH 2006. Magnetic circuits and materials, AC 
windings. Extended models of electrical 
machines including permanent magnet 
motors. Asymmetric supply voltage and 
load. dq analysis for transient modelling 
of electrical machines. Space vector 
analysis. Finite element analysis of 
electrical machines.  
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Prerequisites 
2C1141 Electrical Machines and Drives. 

Requirements 
One written examination. (TEN1; 4,5 cr)
Two project exercises.(LAB1; 1,5 cr, 
LAB2; 1,5 cr) 

Required Reading 
Sadarangani, C., Electrical Machines – 
design and analysis of Induction and 
Permanent Magnet Motors, KTH 2006. 
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EJ2220  Konstruktion av permanentmagnetiserade 
synkronmaskiner 

Design of Permanent Magnet 
Synchronous Machines 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Juliette Soulard, 

juliette.soulard@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-7907736 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TELPM2  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ2220 

Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The aim of the course is to understand 
how to make an electromagnetic and 
thermal design of permanent magnet 
synchronous machines from any given 
set of specifications. The knowledge is 
applied by designing a machine for an 
industrial application. 

Kursen handlar om den elektromagnetiska och termiska konstruktionen av 
permanentmagnetiserade (PM) synkronmaskiner. Inhämtad kunskap tillämpas 
på en industriell applikation. 
Deltagarna skall efter kursen kunna: 

• beskriva de olika typerna av PM maskiner 
• beskriva och jämföra distribuerad och koncentrerad lindning  
• förklara begreppet fältförsvagning After the course, the student should be 

able to: • välja rätt PM material för en specificerad applikation 
• list the different existing 

topologies of permanent 
magnet machines 

• förklara och jämföra prestanda för järnplåt och järnpulver för 
elektriska maskiner 

• describe and compare 
distributed and concentrated 
windings 

• redogöra för de olika förlusterna i en maskin och hur de modelleras 
• utveckla enkla analytiska termiska modeller  
• förklara en konstruktionsmetodik och kunna använda den för att 

konstruera en motor med distribuerad lindning och ytmonterade 
magneter 

• explain the principle of field-
weakening for permanent 
magnet synchronous motors 

• choose the appropriate 
permanent magnet materials 
for a given construction with 
regard to functionality, 
operating conditions, 
economical and 
environmental factors 

• förklara skillnader mellan resultat från olika modeller beroende på 
gjorda förenklingar 

• beskriva finita element metoden (FEM) och kunna använda minst ett 
FEM program 

• skriva en rapport samt muntligen presentera projektresultat 
• utvärdera andra studenters rapporter och muntliga presentation • explain and compare the 

properties of iron laminations 
and soft magnetic composites 
in relation to their use in 
electrical machines 

 

Kursinnehåll 
Synkronmaskiner med permanentmagneter, elektroplåt, järnpulver, förluster, 
termisk modellering, fältförsvagning, lindningar, konstruktionsmetodik. • enumerate the different loss 

components in a machine and 
relate them to different 
existing models 

 

Förkunskaper • develop a simple analytical 
model of the thermal 
behaviour of a machine 
taking into account the 
relevant losses for the 
application 

2C1241 Elektriska maskiner och drivsystem. 

Påbyggnad 
2C1148 Elmaskinanalys, 2C1149 Elektrisk traktion. 

Kursfordringar • explain all the tasks in the 
design procedure and apply 
them to a surface mounted 
permanent magnet motor 
with distributed windings 
with simplified analytical 
models 

En muntlig tentamen (TEN1; 3 poäng), fem projekt rapporter (ÖVN1, 1.5 
poäng), 2 laborationer med obligatoriska förberedelseuppgifter (LAB 1; 1.5 
poäng). 

Kurslitteratur 
Kompendium i Design of Permanent Magnet Synchronous Machines, KTH, 
2007. 

• explain discrepancies 
between results from 
different analytical methods 
through knowledge about the 
various approximations they 
are based on 
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• describe the concepts of 
finite element software tools 
and apply them in the 
analysis of permanent 
magnet synchronous 
machines 

• reflect on the use of 
analytical models and FEM 
for optimization  

• report and present the results 
of the design project you 
have conducted for a chosen 
application 

• do a critical evaluation of the 
report and presentation of the 
specific studies conducted by 
the other students 

Syllabus 
Synchronous electrical machines, 
permanent magnets, iron lamination, 
soft magnetic composite, models for 
losses, thermal modelling, field-
weakening, windings, design procedure. 

Prerequisites 
2C1241 Electrical machines and drives 

Follow up 
2C1148 Analysis of Electrical 
Machines, 2C1149 Electric Traction. 

Requirements 
One oral examination (TEN1; 3cr), 5 
project reports (ÖVN1, 1.5cr), two 
laboratory exercises including 
preparations (LAB1; 1.5cr). 

Required Reading 
Text book Design of Permanent Magnet 
Synchronous Machines, KTH, 2007. 
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EJ2300  Effektelektronik  Power Electronics 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mats Leksell, mats.leksell@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8135 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
 Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TELPM1 Övningar    20 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4 Lab    12 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ2300 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1242 

Replaces 2C1242 

Mål Aim 
Aim of the course is to give the students 
tools to be able to analyse and 
understand the main circuits that are 
used for power electronic converters. 
After completed course the student 
should be able to 

Kursens mål är att deltagarna ska kunna analysera och förstå de huvudkretsar 
som används för effektelektronisk effektomvandling. 
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna 

• förklara den grundläggande funktionen hos en allmän 
effektomvandlare baserat på de grundläggande elektriska ekvationer 
som gäller för induktanser och kapacitanser. 

• describe the operating 
principle for a general power 
converter by using the basic 
equations for an inductor and 
capacitor. 

• beräkna viktiga storheter för omvandlarna såsom medelvärde av 
utgångsspänning samt grundtonsinnehåll hos linjeström. 

• analysera olika driftmoder hos omvandlarna. • calculate important measures 
like average value of output 
voltage and fundamental 
content of line current. 

• schematiskt beskriva reglering av omvandlarna. 
• beskriva funktionen hos moderna effekthalvledare samt hur de styrs 

respektive skyddas. 
• explain different operating 

conditions. • dimensionera och analysera en enkel omvandlare, både elektriskt och 
termiskt. • outline the control of power 

converters.  
• describe modern power 

semiconductors, their control 
and protection. 

Kursinnehåll 
Elektriciteten spelar idag en central när det gäller att förse till exempel datorer, 
elektronik, industriella processer och tåg med energi. De har gemensamt att 
den elektriska energin måste både omvandlas och kontrolleras noggrannt. 
Denna kurs ger en djup förståelse av elektriska effektomvandlares funktion, 
uppbyggnad samt hur de kontrolleras. Kursen behandlar även grunderna för 
moderna effekthalvledare. 

• dimension and analyze a 
simple converter both 
electrically and thermally. 

Syllabus 
Electricity plays a vital role in supplying 
energy to computers, electronics, 
industrial processes, trains and many 
other applications. They all have in 
common that the electrical energy has to 
be converted and controlled in a precise 
manner. This course provides in depth 
knowledge of power converter 
topologies, their characteristics and 
principles for their control. The course 
also covers the basics of modern power 
semiconductors. 

 

Förkunskaper 
Basic courses in Electrical Engineering 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TENA) 
Aktivt deltagande i 2 laborationer samt en projektrapport (LAB1) 

Kurslitteratur 
Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics: Converters, Applications, and 
Design, John Wiley & Sons, (0471-42908-2, 2003) 

Prerequisites 
Basic courses in Electrical Engineering 

 Requirements 
Written examination (TENA) 
Active participation in 2 laboratory 
exercises and 1 project report (LAB1) 

Required Reading 
Mohan/Undeland/Robbins: Power 
Electronics: Converters, Applications, 
and Design, John Wiley & Sons, (0471-
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42908-2, 2003) 
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EJ2310  Effektelektronisk modulation Modulation of Power Electronic 
Converters 

 

5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 5 Hans-Peter Nee, hansi@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7781 Kursnivå/Level 
U, G Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
Fail, pass  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ2310 

Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Deltagarna skall efter kursen kunna: Deltagarna skall efter kursen kunna: 

• definiera grundläggande 
begrepp inom 
pulsbreddsmodulation 

• definiera grundläggande begrepp inom pulsbreddsmodulation 
• beskriva hur olika modulationsprinciper särskiljer sig avseende 

egenskaper som övertonsinnehåll och dynamik • beskriva hur olika 
modulationsprinciper 
särskiljer sig avseende 
egenskaper som 
övertonsinnehåll och 
dynamik 

• känna till olika former av bärvågsorienterad modulation samt syntes 
av dessa 

• använda olika metoder för analytiska studier av bärvågsorienterade 
modulationsmetoder i enkla fall 

• känna till olika former av 
bärvågsorienterad 
modulation samt syntes av 
dessa 

• beräkna pulsmönster för harmonisk eliminering 
• göra överslagsmässiga beräkningar avseende tillsatsförluster i 

elektriska maskiner orsakade av övertoner 
• använda olika metoder för 

analytiska studier av 
bärvågsorienterade 
modulationsmetoder i enkla 
fall 

 

Kursinnehåll 
Kretstekniska förutsättningar för modulation. Repetition av nödvändiga 
matematiska verktyg. Övertoner i en- och trefassystem. Historisk överblick 
över modulationsmetoder. Samband mellan modulation och 
effekthalvledarnas utveckling. Bärvågsorienterade metoder, SPWM och 
rumsvektororienterade metoder, inverkan av sampling. Fasta pulsmönster, 
harmonisk eliminering. Hysteresbaserad modulation. 

• beräkna pulsmönster för 
harmonisk eliminering 

• göra överslagsmässiga 
beräkningar avseende 
tillsatsförluster i elektriska 
maskiner orsakade av 
övertoner Övertoners betydelse i olika tillämpningar såsom elkraftsystem och 

traktionssystem, tillämpliga normer och standarder. Övertoners påverkan på 
elektriska maskiner. Översikt av övertonsfilter 

 

 

Förkunskaper 
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem och EJ2300 Effektelektronik. 

Kursfordringar 
Inlämningsuppgift 

Kurslitteratur 
D. G. Holmes, T. Lipo., “Pulse Width Modulation for Power Converters”. 
Wiley Interscience. 
 
 

EJ2400  Elektrisk traktion Electric Traction 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Stefan Östlund, 

stefan.ostlund@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 7745 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
M4, P4, T4 Föreläsningar    36 h          Rekommenderad för/Recommended for 
E3, E4  Valfri för/Elective for 
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Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ2400 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1119 

Replaces 2C1119 

Mål Aim 
After the examination the student should 
be able to: Deltagarna skall efter kursen kunna: 

• redogöra för grundläggande systemtekniska aspekter på elektriska 
järnvägssystem inkluderande bl a gångmotstånd, dragkraft, adhesion, 
effektbehov och energiförbrukning. 

• describe fundamental system 
issues in electric railway 
traction including running 
resistance, tractive effort, 
adhesion, power and energy 
consumption.  

• beräkna dragkraft, effekt, acceleration och hastighet för spårfordon 
• beskriva ingående komponenter i elektriska drivsystem med 

asynkronmotorer eller likströmsmotorer • calculate tractive effort, 
power, acceleration and 
velocity of rail vehicles 

• göra överslagsmässiga beräkningar av spänningar, strömmar och 
effekter i elektriska drivsystem för spårfordon med asynkronmotorer 
och likströmsmotorer  

• describe different 
components of an electric 
traction vehicle and their for 
traction purposes important 
characteristics 

• ha kännedom om andra typer av drivsystem för spårfordon 
• beskriva uppbyggnaden av elektriska banmatningssystem för både 

likspänning och växelspänning  • make estimations of voltages, 
currents and power of 
electrical drives for rail 
vehicles with induction 
motors or dc motors. 

• utföra beräkningar av effektöverföringsförmågan för olika 
banmatningssystem 

• beskriva bakgrunden till elektromagnetiska störningar (EMI) från 
järnvägsdrift  och redogöra för viktiga begrepp och parametrar • be familiar with other  types 

of electric drives for rail 
vehicles, 

 

Kursinnehåll • describe the design of ac and 
dc power supplies for electric 
traction 

Historisk överblick. Allmänna principer för elektrisk traktion och i synnerhet 
elektrisk järnvägsdrift. Drag- och bromskraft. Effektbehov och 
energiförbrukning. Traktionsfordon; elektriska drivsystem, transformatorer 
och omriktare, styrning och reglering samt den mekaniska transmissionen. 
Banmatningssystem; växel- och likströmssystem. Effektöverföringsförmåga, 
kontaktledning, överspänningar, nätåterverkan och elektriska störningar, 
EMC. 

• calculate the power capacity 
for different railway power 
supply systems 

• Describe the background to 
electromagnetic interferences 
(EMI) in electric railway 
traction and define important 
concepts and parameters.  

Förkunskaper Syllabus 
Historical survey. General principles of 
electric traction and traction systems. 
Tractive and braking effort. Power 
requirements and energy consumption. 
Traction vehicles; electric drives, 
transformers and converters, control and 
mechanical transmission. Power supply 
systems; AC and DC supplies, power 
capacity, overhead catenary systems, 
overvoltages, line interferences and 
electromagnetic compability, EMC.  

Någon av följande kurser rekommenderas; EJ2200 Elektriska maskiner och 
drivsystem, EJ2100 Eleffektsystem eller EJ2300 Effektelektronik. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen och en projektuppgift 

Kurslitteratur 
Östlund, S., Elektrisk Traktion KTH 2005 
 

Prerequisites 
One of the following courses are 
recommended; EJ2200 Electric Power 
Systems, EJ2100 Electrical Machines 
and Drives or EJ2300 Power 
Electronics. 

Requirements 
Written exam and one project 
assignment 

Required Reading 
Elektrisk traktion KTH 2005 
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EJ2410  Hybrida fordonsdrivsystem  Hybrid Vehicle Drives 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mats Leksell, mats.leksell@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8135 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
M4, P4, T4 Rekommenderad för/Recommended for 
E4, M4, T4 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ2410 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2C1243 

Replaces 2C1243 

Kortbeskrivning Abstract 
There is an increasing demand today to 
produce more environment friendly 
vehicles. The combustion engines of 
today can be improved but in the long 
run there has to be a change of 
technology. It will start with electric 
hybrid vehicles and a possible 
continuation is with vehicles driven by 
fuel cells. In parallel to this development 
the vehicles will contain more and more 
electrically supplied auxiliary systems. 

Fordonsindustrin upplever idag ett ökat krav på utveckling av miljövänliga 
fordon. Dagens förbränningsmotorer kan till en viss del förbättras men på sikt 
måste fordonsindustrin förbereda sig för ett teknikskifte. Skiftet inleds med 
elhybridfordon som med tiden kan komma att bli ersatta av fordon drivna av 
bränsleceller. Parallellt med denna utveckling sker hela tiden en introduktion 
av alltfler eldrivna hjälpsystem, såsom styrservon. 
Kursen behandlar både system- och komponentfrågor om framdrivning och 
hjälpkraft. Fokus ligger på fordon som använder elhybridlösningar och/eller 
bränsleceller för energiomvandlingen ombord. The course covers both system and 

component aspects of the propulsion 
system, as well as the auxiliary systems. 
Emphasis is put on vehicles based on 
hybrid and/or fuel cells solutions. 

 

Mål 
Det övergripande målet med kursen är att ge en bred insikt i alternativa 
lösningar för omvandling av primärenergi till transportarbete i vägfordon. 
Hänsyn måste tas till olika typer av primärenergi (fossil, bio, ...), olika typer 
av energiomvandling (FC, ICE, HEV), olika fordonstopologier samt 
hjälpkraftbehov hos subsystemen. 

Aim 
Aim of the course is to give a broad 
insight into alternative solutions for 
conversion of primary energy to 
transport activity for road vehicles. 
Different types of fuel (fossile, bio, …), 
different types of  conversion methods 
(FC, ICE, HEV), different topologies 
and auxiliary power systems are 
considered. 

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna 
• förklara hur ett hybridfordon fungerar och beskriva de ingående 

komponenterna och deras funktion. 
• beskriva olika hybridfordonstopologier med avseende på deras 

funktionsblock och deras egenskaper. After completed course the student 
should be able to • bygga och implementera modeller av hybridfordon, både enkla och 

avancerade modeller. • explain how a hybrid vehicle 
works and describe its main 
components and their 
function. 

• analysera egenskaperna hos ett hybridfordon. 
• bilda verkningsgradsmodeller av de viktigaste komponentera. 
• utvärdera vägfordons miljöaspekter. • describe the different hybrid 

topologies with respect to 
their functional blocks and 
their characteristics. 

• beräkna grundläggande elektriska och termiska egenskaper hos 
effektelektroniska omvandlare. 

• beskriva funktionsättet och egenskaperna för de vanligaste 
elmaskintyperna för hybridfordon. 

• design and implement both 
simple and advanced models 
of the vehicles. • beskriva funktionsättet för bränslecellen och de förekommande 

energilagrande elementen och beräkna deras grundläggande 
prestanda. 

• analyze the performance of a 
hybrid vehicle. 

• build efficiency models of 
important components. • beskriva bränslealternativen för hybridfordonen. 

• evaluate the environmental 
impact of road vehicles. • genomföra i gruppform ett projektarbete som redovisas både muntligt 

och skriftligt. • calculate basic electrical and 
thermal properties for power 
electronic converters. 

• diskutera framtida trender inom hybridteknologin. 
 

• describe the operating 
principle and properties for 
the most common types of 
electrical motors in hybrid 

Kursinnehåll 
Dagens fordon – framdrivning och hjälpkraft.  
Incitament för miljövänliga fordon.  
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Olika traktionskoncept för vägfordon.  technology. 
• describe the operating 

principle for fuel cells and 
energy storage elements and 
calculate basic performance 
of them. 

Hjälpsystem.  
Fundamentala komponenter.  
Systemutformning och simuleringar.  
Utvecklingstendenser. 

• describe the fuel alternatives 
for hybrid vehicles. 

 

Förkunskaper • solve, in a group, a given 
assignment and both in 
written form and orally 
present and discuss the 
result. 

Grundläggande kurser inom relevanta ämnen. 

Påbyggnad 
Kursen ingår i ett paket om 5 kurser som ges inom Gröna Bilen-projektet. 
Dessa kan läsas fristående eller kombineras. De övriga kurserna är: 
Fordonssystemteknik för en bättre miljö. Förbränningsprocessen i motorer. 
Reglerteknik för fordon. Miljövänligare fordon – projektkurs. 

• discuss about future trends. 

Syllabus 
Vehicles of today – propulsion and 
auxiliary systems. 
Driving factors for environment friendly 
vehicles. Kursfordringar 

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 poäng) 
Två inlämningsuppgifter och en laboration (PRO1; 3 poäng). 

Propulsion and auxiliary systems for 
hybrid vehicles. 
Generic components. 

Kurslitteratur System concepts and simulations. 
Kompendium i Hybrida fordonsdrivsystem, 2006. Kurspärm med 
projektbeskrivningar och laboration. 

Development trends. 

Prerequisites 
 Basic courses in related subjects. 

Follow up Övrigt 
The course is one out of five courses 
that belongs to the Green Vehicle 
project. The courses can be read 
separately or combined. The courses 
cover: Vehicle technology, the 
combustion process, control theory and 
a larger project. 

Antalet platser är begränsat. 

Requirements 
One written examination. (TEN1; 4,5 
credits) 
Two assignments and one laboratory 
exercise. (PRO1; 3 credits). 

Required Reading 
Textbook, Hybrid Vehicle Drives, 2006. 
Course binder with project descriptions 
and laboratory hand-out. 

Other 
The number of participants is limited. 
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EJ2420  Seminarieserie i elektriska maskiner och 
effektelektronik 

Seminars in Electrical Machines 
and Power Electronics 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
A Föreläsningar    16 h          Kursnivå/Level 
P/F  Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, TELPM2 Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/ Swedish or English Språk/Language 
http://www.eme.ee.kth.se/undergraduate.php?c
ourse=EJ2420 

Kurssida/Course Page 

 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Fredrik Carlsson, fredrikc@kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7747 Kursnivå/Level 
P/F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
 Föreläsningar    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, TELPM1  Valfri för/Elective for 
Svenska eller engelska/ Swedish or English Språk/Language 
http://eme.ekc.kth.se/eme/seminarier/ Kurssida/Course Page 

  

Ersätter 2C1244 

Replaces 2C1244 

Kortbeskrivning Abstract 
To provide knowledge of Electrical 
Machines, Power Electronics, Electric 
Traction and Hybrid Drive Systems. It 
also provides an understanding for the 
use of theoretical knowledge in industry 
applications. 

Att ge kunskaper om elektriska maskiner, effektelektronik, elektrisk traktion 
och hybrida fordonsdrivsystem samt ge kunskap om hur de teoretiska 
kunskaperna i institutionens kurser används av industrin. 
 

Mål Aim Efter genomgångna seminarier skall studenten: When the student has passed the course 
the student should be able to: • kunna relatera teoretiska kunskaper till industriell nytta. 

• relate theoretical knowledge 
to industrial usefulness.  

• kunna beskriva och fördjupa innehållet i ett av seminarierna. 
• skriva och inlämna en uppsats. • describe and deepen the 

content of one of the 
seminars. 

 

Kursinnehåll • Write and hand in an essay. 
Kursens innehåll definieras av föredragshållarna. Innehållet är relaterat till 
Elektriska maskiner, effektelektronik, elektrisk traktion och hybrida 
fordonsdrivsystem. 

Syllabus 
The speakers define the content of the 
course. The content is related to 
Electrical Machines, Power Electronics, 
Electric Traction and Hybrid Drive 
Systems. 

 

Förkunskaper 
EJ1200 Eleffektsystem 
Minst en av: 
EJ2200 Elektriska maskiner o drivsystem 
EJ2300 Effektelektronik 

Prerequisites 
EJ1200 Electric Power Systems 
At least one of: 
EJ2200 Electrical Machines and Drives 
EJ2300 Power Electronics 

Kursfordringar Requirements 
Närvaro vid minst sex stycken seminarier (ANN1; 0,7hp) samt en uppsats 
(ÖVN1; 0,8hp) som är relaterad till seminarierna. 

Participation in at least six seminars. 
(ANN1; 0,7 cr) 
One essay related to the course 
content.(ÖVN1; 0,8 cr) Kurslitteratur 

Delas ut vid seminarierna. Required Reading 
 Will be handed out at the seminars. 
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EK1119  Mätteknik  Measurement Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Hans Sohlström, 
hans.sohlstrom@ee.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Kursnivå/Level 
3, 4, 5 Tel. 790 9041 Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
CELTE3 Föreläsningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Övningar    6 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/mst/edu/2E1117/index.sht
ml 

Lab    12 h          Kurssida/Course Page 
 

 

&nbsp;1,5 p läses i åk 2 och 3,5 p i åk3.<BR>Kursen läses av E04 och yngre. Ersätter 2E1119 

&nbsp;1,5 cr are studied during the second year and 3,5 cr during the third year. The course are studied by E04 and younger. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives knowledge of methods, 
equipment, software and sensors for 
measurement of electrical as well as 
other physical quantities. 

Kursen ger kunskaper om metoder, utrustning, programvara och sensorer för 
mätning av såväl elektriska som andra fysikaliska storheter. 
 

Mål Aim 
The aim of the course is to give the 
knowledge of methods, equipment, 
software and sensors needed for 
planning and realization of common 
measurement of electrical and other 
physical quantities. The course is also 
intended to give information about 
sensor technology and measurement 
system technology for more advanced 
tasks. 

Kursen avser att ge de kunskaper om metoder, utrustning, programvara och 
sensorer som behövs för att planera eller genomföra vanliga mätningar av 
såväl elektriska som andra fysikaliska storheter. Därutöver avser kursen att ge 
kännedom om sensorteknik och mätsystemteknik för mer avancerade 
uppgifter.  
Framför allt i den inledande delen i åk 1 avser kursen också att ge en 
grundläggande färdighet i mätning med de vanligaste mätinstrumenten. 
 

Particularly in the first part in the second 
year, the course also intends to give a 
proficiency in the use of common 
measurement instruments. 

Kursinnehåll 
Del 1, 2,25 hp 
Elsäkerhet 
Mätteknikens grunder: enheter och normaler, spårbarhet, 
osäkerhetsberäkningar, dokumentation. 
Mätning av statiska elektriska storheter: introduktion till digitalisering, 
multimetern. 
Mätning av tidvariabla storheter: Introduktion till sampling, oscilloskopet. 

Syllabus 
Part 1, 2,25 cr 
Electrical safety issues. 
Basic concepts of measurements: units 
and standards, traceability, uncertainty 
calculations, documentation. 
Measurement of static electrical 
quantities: introduction to digitalisation, 
the multimeter. 
Measurement of time-varying quantities: 
sampling, the oscilloscope. 

 
Del 2, 5,25 hp 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 
Mätning av tidvariabla storheter: sampling, vikning, spektrumanalys. 
Datorn i mätsystemet: hårdvarumöjligheter, mjukvara, virtuella instrument. 
Sensorer: fysikaliska principer, vanliga typer, tillverkningsteknologier, 
tillämpningar. 

Part 2, 5,25 cr 
Electromagnetic compatibility (EMC). 
Measurement of time-varying quantities: 
sampling, aliasing, spectrum analysis. 
The computer in the measurement 
system: hardware configurations, 
software, virtual instruments. 
Sensors: physical principles, common 
types, fabrication technologies, 
applications. 

 
 

Förkunskaper 
För del 1 
2A1800 Elkretsanalys 
2A1810 Teoretisk elektroteknik EA 
samt helst 
5B1209 Signaler och system, del I. 
 
För del 2 
2A1820  Teoretisk elektroteknik EB 
2B1520  Elektronik 
5B1209  Signaler och system, del I 
2E1313  Signaler och system, del II 
5B1501  Sannolikhetsteori och statistik I. 

Prerequisites 
For Part 1 
2A1800  Electrical Circuit Analysis 
2A1810  Electromagnetic Theory EA 
preferably also 
5B1209  Signals and Systems, part I. 
 
For Part 2 
2A1820  Electromagnetic Theory EB 
2B1520  Electronics 
5B1209  Signals and Systems, part I 
2E1313  Signals and Systems, part II 
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5B1501  Probability Theory and 
Statistics Påbyggnad 

2E1126 Mätsystemteknik, projektkurs. 
2E1135 Mikrosystemteknik. Follow up 

2E1126 Measurement Systems 
Technology, project course. 
2E1135 Microsystem Technology. Kursfordringar 

Godkända laborationer i del 1 och del 2. 
Webbfrågor/kontrollskrivningar under kursens gång.  
 Den teoretiska undervisningen i varje moment avslutas med en uppgift som 
löses via webben eller en kontrollskrivning. Den avslutande tentamen är starkt 
relaterad till laborationerna. 

Requirements 
Laboratory assignments in Part 1 and 
part 2 
Several smaller tests during both parts. 
 The theoretical teaching in each 
subsection will be concluded with a 
web-based test or a short written test. 
The conclusions within the exam is 
strongly related to the labs. 

Kurslitteratur 
Kompendier och webbsidor från institutionen. 
 

Required Reading 
Övrigt Literature and laboratory notes sold by 

the department as well as web pages. Kursen är identisk med 2E1117 förutom att tentamen är obligatorisk och ger 
1,5 p. Other 

The course is similar to 2E1117 except 
that there is an concluding written test 
that gives 1.5 KTH credits. 
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EK1195  Mätteknik kompletteringskurs   
 

5.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 5.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH 
A-F ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska studenten 
kunna Efter genomgången kurs ska studenten kunna 

• beskriva hur elektriska störningar uppstår och fortplantas, hur 
de i enkla fall kan modelleras och hur de kan minskas,  

• beskriva hur 
elektriska störningar uppstår och 
fortplantas, hur de i enkla fall kan 
modelleras och hur de kan minskas,  

• använda oscilloskop och multimeter för mätning av ström, 
spänning och resistans, samt dessa storheters variation i tiden, • använda oscilloskop 

och multimeter för mätning av ström, 
spänning och resistans, samt dessa 
storheters variation i tiden, 

• redogöra för hur flera olika typer av AD-omvandlare arbetar 
och hur detta inverkar på deras känslighet för störningar i insignalen, 
• rita upp ett blockschema för oscilloskopet och redogöra för 
hur bandbredd, samplingsfrekvens, inimpedans och instrumentosäkerhet 
inverkar på mätningarna, 

• redogöra för hur 
flera olika typer av AD-omvandlare 
arbetar och hur detta inverkar på deras 
känslighet för störningar i insignalen, • använda resistiva sensorer för mätning av temperatur och 

töjning, • rita upp ett 
blockschema för oscilloskopet och 
redogöra för hur bandbredd, 
samplingsfrekvens, inimpedans och 
instrumentosäkerhet inverkar på 
mätningarna, 

• beskriva modern sensorteknik och hur sensorer baserade på 
piezoelektricitet, kapacitans och induktans används, 
• beskriva olika de vanligaste sätten att bygga upp ett datorstött 
mätsystem, 

• använda resistiva 
sensorer för mätning av temperatur och 
töjning, 

• beskriva grundprinciperna för olika typer av 
spektrumanalysatorer samt hur olika egenskaper hos signalerna återges i 
tidssignalen och i signalens spektrum,  • beskriva modern 

sensorteknik och hur sensorer baserade 
på piezoelektricitet, kapacitans och 
induktans används, 

• med ledning av olika typer av osäkerhetsbeskrivningar för de 
ingående delstorheterna beräkna en sammansatt storhets osäkerhet och 
uttrycka den i termer av standardosäkerhet och konfidensintervall på det sätt 
som rekommenderas i GUM. 

• beskriva olika de 
vanligaste sätten att bygga upp ett 
datorstött mätsystem, • tillämpa ovan nämnda kunskaper och förmågor i beräkningar 

och problemlösning • beskriva 
grundprinciperna för olika typer av 
spektrumanalysatorer samt hur olika 
egenskaper hos signalerna återges i 
tidssignalen och i signalens spektrum,  

 

Kursinnehåll 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).? • med ledning av 

olika typer av osäkerhetsbeskrivningar 
för de ingående delstorheterna beräkna 
en sammansatt storhets osäkerhet och 
uttrycka den i termer av 
standardosäkerhet och 
konfidensintervall på det sätt som 
rekommenderas i GUM. 

Mätning av tidvariabla storheter: sampling, vikning, spektrumanalys.?Datorn i 
mätsystemet: hårdvarumöjligheter, mjukvara, virtuella instrument.? 
Sensorer: fysikaliska principer, vanliga typer, tillverkningsteknologier, 
tillämpningar. 
 

Kursfordringar • tillämpa ovan 
nämnda kunskaper och förmågor i 
beräkningar och problemlösning 

Laborationskurs 2: 3 laborationer inklusive webbaserade test eller 
kontrollskivningar, G/IG, 3 högskolepoäng. 
Skriftlig tentamen, A, B, C, D, E, Fx, F, 2,5 högskolepoäng. 

 

Kurslitteratur 
Kompendier som säljs på studerandeexpeditionen 
 

Övrigt 
Webbfrågor/kontrollskrivningar under kursens gång. Den teoretiska 
undervisningen i varje moment avslutas med en uppgift som löses via webben 
eller en kontrollskrivning. Den avslutande tentamen är starkt relaterad till 
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laborationerna och innehåller moment av labrapportering. 
Observera att detta är en kurs som inte kommer att finnas i något program 
utan bara är ett hjälpmedel för att hantera studenter med tillgodoräkning av 
enklare mätteknikkurser. Studenterna ska följa delar av undervisningen i 
EK1190 Mätteknik. 
 
Ersätter 2E1118 Mätteknik kompletteringskurs. 
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EK2210  Projekt i mikrosystemteknik  Project in Microsystem 
Technology 

 

15 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 15 Göran Stemme, 

goran.stemme@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
 Hans Sohlström, 

hans.sohlstrom@ee.kth.se 
ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 

Svenska / Swedish or Engelska/English Språk/Language 
 Tel. 790 9041 Kurssida/Course Page 

Wouter Van der Wijngaart,  
Tel.  
Kursuppläggning/Time   Period  
 

 

Mål Aim 
Efter genomgången kurs ska deltagarna 
kunna arbeta självständigt med 
avancerat utvecklingsarbete inom 
mikrosystemområdet.  

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna arbeta självständigt med 
avancerat utvecklingsarbete inom mikrosystemområdet.  
 

 
Kursinnehåll 
Individuellt projekt inom ramen för forskningsverksamheten vid avd för 
Mikrosystemteknik. 
 

Förkunskaper 
EK2350 eller motsvarande. 
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EK2230  Individuellt projekt i mikrosystemteknik  Individual Project in Microsystem 
Technology 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Wouter Van der Wijngaart,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
U, G Göran Stemme, 

goran.stemme@ee.kth.se 
Betygsskala/Grading, KTH 

Fail, pass ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Svenska / Swedish or Engelska/English Tel.  Språk/Language 
 Hans Sohlström, 

hans.sohlstrom@ee.kth.se 
Kurssida/Course Page 

Tel. 790 9041 
Kursuppläggning/Time   Period  
 

 

Mål Aim 
Kursen är en fortsättningskurs på 
examensarbetet. Syftet är att ge kunskap 
om de processer som är nödvändiga för 
att kunna publicera examensarbetet.  

Kursen är en fortsättningskurs på examensarbetet. Syftet är att ge kunskap om 
de processer som är nödvändiga för att kunna publicera examensarbetet.  
 
Deltagarna skall efter kursen  

Deltagarna skall efter kursen • Kunna bearbeta ett forsknings/utvecklingsresultat så att det kan 
publiceras. 

• Kunna bearbeta ett 
forsknings/utvecklingsresulta
t så att det kan publiceras. • Känna till regler om rätten till forskningsresultat och publicerat 

material. • Känna till regler om rätten 
till forskningsresultat och 
publicerat material.  

 Kursinnehåll 
Uppställande av krav för publicering av del av examensarbetet som leder till 
minst en av följande moment 

• Publikation och presentation av artikel vid vetenskaplig konferens 
eller i en vetenskaplig tidskrift 

• Publicering av artikel i en facktidskrift 
• Publicering av populärvetenskaplig artikel för tidskrift eller annat 

media 
• Framställande av allmänt tillgänglig programvara 
• Implementering i hårdvara för t ex utveckling av en demonstrator 
• Patentansökan eller andra betydande steg mot kommersialisering av 

resultat  
 

Förkunskaper 
För att antas till kursen krävs att examinatorn för EK211X examensarbete i 
elektrisk mätteknik bedömer att arbetet har förutsättningar att kunna 
publiceras 

Kursfordringar 
En individuell projektuppgift 7,5 högskolepoäng (PROJ1) 
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EK2260  Mätsystemteknik, projektkurs  Measurement Systems, Project 
Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Hans Sohlström, 
hans.sohlstrom@ee.kth.se 

 6 ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 9041 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
ME4 Föreläsningar    6 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Lab    50 h          
E4  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/mst/edu/2E1126/index.sht
ml 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1126 

Replaces 2E1126 

Mål Aim 
After the course, the student should  Efter genomgången kurs ska studenten  • have some 
experience of designing a computerized 
measurement system and be able to 
compare different technical solutions, 

• ha erfarenhet av att bygga upp ett datorstött mätsystem och 
kunna jämföra olika tekniska lösningar, 
• ha erfarenhet av att programmera ett datorstött mätsystem och 
själständigt kunna skapa enkla program för att samla in och behandla mätdata, • have some 

experience of programming a 
computerized measurement system and 
be able to make simple programs to 
acquire and process measurement data, 

• kunna självständigt samla in och sammanställa teknisk 
information, 
• kunna konstruera enkla anpassningkretsar för signaler, 

• be able to compile 
and present technical information, • ha erfarenhet av arbete i projektform och kunna diskutera 

olika sätt att lägga upp arbetet • be able to design 
simple analog circuits for signal 
conditioning, 

• kunna rapportera ett tekniskt projekt i en projektrapport och i 
form av korta muntliga presentationer 

• have experience of 
project work and be able to discuss 
different ways of organizing the work, 

 

Kursinnehåll 
• be able to report a 
project in a written report and in a short 
oral presentation. 

Ämnen som berörs i introduktionen och som därefter på olika sätt ingår i 
projekten är: 
• Komponenter för mätvärdesinsamling i industriell miljö, med 
tonvikt på system med instrumentbussen GPIB och/eller instickskort med 
direkt analog till digital omvandling. 

Syllabus 
Subjects touched upon in the 
introduction and then worked with in the 
project: • Utvecklingshjälpmedel för programvara. (I kursen används 

det grafiska programmeringsspråket LabView.) • Components for 
acquiring measurement data in an 
industrial environment, with an 
emphasis on the instrument bus GPIB 
and DAQ cards.  

• Sensorer och omvandlingselektronik för mätning av icke-
elektriska storheter. 
• Skriflig och muntlig presentation av teknisk information 

• Measurement 
system programming environments (In 
the course we use NI LabView). 

 

Förkunskaper 
• Sensors and 
interface electronics for non-electrical 
quantities. 

EK1190 Mätteknik eller motsvarande 

Kursfordringar • Oral and Written 
presentation of technical information. Inlämningsuppgift i form av arbetsplan, G/IG, 1,5 högskolepoäng 

Prjektuppgift där bedömningar av arbetsplanens, teknisk rapport, muntlig 
presentation, systemlösning och användarinterface vägs ihop till ett 
individuellt betyg för varje deltagare, A, B, C, D, E, Fx, F, 4,5 högskolepoäng.

Prerequisites 
Basic knowledge about measurement 
technology (EK1190 Measurement 
technology or equivalent) 
Basic programming skills 
Basic knowledge in signal processing, 
Fourier transforms etc 
Good command of English 

Kurslitteratur 
Kompendium som tillhandahålles vid kursstart, därutöver kompletterande 
litteratur för de olika projekten. Deltagarna förutsätts söka information själva 
på Internet. 

Requirements 
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 Work plan for the group, pass/fail, 1,5 
European credits 
Project task were the quality of work 
plan, technical report, oral presentation, 
technical solution, and user interface is 
evaluated and combined to give an 
individual grade for each participant, A–
F, 4.5 European credits 

Required Reading 
Compilation of literature handed out at 
the start of the course. Further literature 
is then handed out for the different 
projects. The students are also expected 
to find relevant literature on their own. 
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EK2350  Mikrosystemteknik  Microsystem Technology 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Göran Stemme, 

goran.stemme@ee.kth.se 
Betygsskala/Grading, KTH 

 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
ME4 Tel.  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Kursuppläggning/Time   Period  4 
E4 Föreläsningar    28 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Lab    40 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/mst/edu/2E1135/index.sht
ml 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1135 

Replaces 2E1135 

Mål Aim 
The overall goal of this course is to 
introduce engineering students to the 
world of microengineering, i.e. the 
world of technical components and 
systems with feature sizes in the range 
sub-millimetre down to 100 nm. The 
area is often also referred to as a 
“MEMS” – Micro Elcreomechnical 
Systems. The following aspects will be 
addressed in particular: basic physical 
principles used for sensing and actuation 
in microtechnology, methods for 
microfabrication, the design and 
operation of the most commonly used 
micro-components and systems, and the 
use of microtechnology in specific 
application areas. 

Det övergripande målet för kursen är att ge en introduktion till 
mikrosystemtekniken värld, det vill säga till komponenter och system med 
mått från mindre än en millimeter ned till 100 nm. Detta område kallas ofta 
även ”MEMS” – Micro Electromechanical Systems. Speciellt behandlas 
fysikaliska principer för sensorer och aktuatorer inom mikrotekniken, 
mikrofabrikationens metoder, design och användning av de vanligaste 
mikrosystemkomponenterna och slutligen användning av mikrosystem i några 
viktiga tillämpningsområden. 
 
Efter genomgången kurs kommer studenterna att  
• för 
 fysikaliska principer för sensorer och aktuatorer, även sådana 
för mikrofluidik, 
– tillverkningsteknik för mikrosystem i kisel,  
– de viktigaste typerna av optiska sensorer, mekaniskt resonanta 
sensorer, sensorer för tröghetsnavigering, sensorer för flöde, tryck och 
termiska storheter samt komponenter för mikrofluidik och för 
elektroniktillämpningar 

After following the course, the students 
will have obtained the following skills in 
particular: 
 

• With respect to 
kunna - the basic physical 

sensing and actuation principles, 
including microfluidics, 

– ge en översikt över de vanligaste metoderna och teknikerna, 
– förklara hur dessa fungerar och kan tillämpas, 

- silicon 
microfabrication technology, and – jämföra deras fördelar och nackdelar, 

– använda sina kunskaper för att på ett strukturerat och 
professionellt sätt bearbeta tekniska utmaningar inom mikrosystemtekniken; 

- the most relevant 
types of optical, resonant, inertial, flow, 
pressure, radiation and thermal 
microsensors, as well as microfluidic 
components and RF and telecom 
devices,  

• för viktiga tillämpningar inom medicinsk teknik, 
fordonsteknik, bioteknik och inom optisk och elektronik 
kommunikationsteknik 
kunna  be able to 

- give an overview of 
the most commonly used methods and 
techniques 

– diskutera mikrosystemteknikens potential när det gäller 
storlek, kostand och prestanda. 
 - explain how these 

work and can be implemented Dessutom kommer studenterna att ha en viss erfarenhet av arbete i renrum och 
experimentell utvärdering av mikrosystemkomponenter. - compare their 

advantages and drawbacks  - use their knowledge 
to make a structured and educated 
approach to engineering challenges 
involving microsystem technology. 

Kursinnehåll 
Förläsningsserie som ger en bred bild mikrosystemtekniken samt en fördjupad 
insikt i tekniska lösningar för de vanligaste tillämpningarna.  

• With respect to the specific 
application fields of medical, 

• De introducerande föreläsningarna ger en introduktion till 
tillverkningstekniken och de fundamentala fysikaliska principer som 
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utnyttjas inom området. automotive, biotechnical, 
optical and 
telecommunication systems • Därefter ges en detaljerad översikt av mikrosystembaserade sensorer 

för mätning av läge, töjning, acceleration, temperatur, tryck och 
flöde. 

be able to  
- explain the potential 
of microsystem technology in terms of 
size, cost and/or performance. 

• De avslutande föreläsningarna illustrerar mikrosystemteknikens 
tillämpningar inom specifika tillämpningsområden, såsom medicinsk 
teknik och fordonsteknik. 

 
In addition, the students will gain deeper 
insight by performing practical work in 
a clean-room environment and by 
making a performance evaluation of a 
microsystem. 

• En gästföreläsare från industrin beskriver hur mikromekaniska 
sensorer används inom fordonsindustrin. Föreslösningen ger också 
exempel på hur framsteg inom mikrosystemtekniken kan 
kommersialiseras.  

Syllabus • En annan gästföreläsare ger en kort introduktion till det närliggande 
ämnet nanoteknologi 

A lecture series which provides the 
students with both an overview of 
different aspects of microengineering 
and with a deeper insight in the specific 
techniques for the most common 
application areas. 

 
Hemuppgifter i anslutning till förläsningarna fördjupar bilden av de olika 
områdena. Dessa hemuppgifter rättas och resultatet bildar grund för 
betygsättningen • The first set of lectures deal 

with an introduction to the 
field, the fabrication of 
microsystems and the 
fundamental physical effects 
utilized within 
microengineering. 

 
Ett obligatoriskt studiebesök på ett företag som använder mikrosystemteknik 
 
Projektlaborationer med renrumstillverkning och utvärdering av en 
mikrosystemkomponent. 

• Thereafter second set of 
lectures give a detailed 
overview of microsensors for 
quantifying position, tension, 
acceleration, temperature, 
pressure, and flow. 

 

Förkunskaper 
Grundkunskaper i fysik, inkluderande mätteknik och elektronik. 

Kursfordringar 
• The last set of lectures 

illustrate the use of 
microsystems in various 
applications (i.e. medical 
systems, automotive systems, 
etc). 

Projektlaboration om 7.5 högskoelpoäng inkluderande 
• obligatorisk närvaro vid minst 80 % av föreläsningarna, 
• hemuppgifter som poängsätts och ligger till grund för betyget
• deltagande i den renrums-baserad laborationen 
• godkänd skriftlig rapportering av utvärderings-laborationen, 
• ett obligatoriskt studiebesök • Moreover, a guest lecturer 

from industry describes 
micromechanical sensors in 
the automotive industry and 
gives insight into how 
microsystems can be 
commercialized. 

Kurslitteratur 
Kompendium 
 

• Yet another guest lecturer 
will give an introduction to 
the related emerging field of 
nanotechnology.  

 
Homework assignments will be handed 
out in relation to the lectures in order to 
stimulate further studies of the different 
topics of the lectures. The home-works 
will be corrected and the result will 
determine the course grade.  
 
A mandatory industry site visit will take 
place at a company fabricating products 
based on microsystem technology. 
 
Project laborations including clean-room 
based manufacturing and evaluation of 
microsystem technology component. 

Prerequisites 
Fundamental knowledge in physics, 
including measurement technologies and 
electronics. 

Requirements 
Project laboratory: 
• Mandatory presence 
in at least 80 % of the lectures, 
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• Corrected home-
work assignments which determines the 
course grade  
• taken part in the 
clean-room laboration  
• passed written 
report on the evaluation laboration  
• joined mandatory 
industry site visit 

Required Reading 
Compendium 
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EL1000  Reglerteknik, allmän kurs  Automatic Control, General 
Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
F3 Övningar    26 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
M3 Lab    12 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
K4, TKETM1, TLÄKM1 Rekommenderad för/Recommended for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1200 Kurssida/Course Page 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
I3, T3 Övningar    26 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    12 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1200T  Kurssida/Course Page 

  

  

  

Ersätter 2E1200 

Replaces 2E1200 

Mål Aim 
Efter avslutad kurs skall studenten 
kunna redogöra för hur 
återkopplingsmekanismer påverkar 
systemegenskaper som stabilitet, 
snabbhet, noggrannhet, känslighet och 
robusthet. Vidare skall studenten kunna 
analysera och designa återkopplade 
system med avseende på dessa 
egenskaper. 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för hur 
återkopplingsmekanismer påverkar systemegenskaper som stabilitet, snabbhet, 
noggrannhet, känslighet och robusthet. Vidare skall studenten kunna analysera 
och designa återkopplade system med avseende på dessa egenskaper. 
 
Speciellt skall studenten efter avslutad kurs kunna 

• Redogöra för grundläggande begrepp och problemställningar inom 
reglerteknik, som t.ex. blockschema, in- och utsignaler, poler, 
nollställen, impulssvar, stegsvar, frekvenssvar, stabilitet, 
återkoppling, framkoppling. 

 
Speciellt skall studenten efter avslutad 
kurs kunna 

• Redogöra för grundläggande 
begrepp och 
problemställningar inom 
reglerteknik, som t.ex. 
blockschema, in- och 
utsignaler, poler, nollställen, 
impulssvar, stegsvar, 
frekvenssvar, stabilitet, 
återkoppling, framkoppling. 

• Baserat på en matematisk modell i form av olinjära 
differentialekvationer, ta fram linjära dynamiska systembeskrivningar 
i form av överföringsfunktioner, frekvensbeskrivningar och 
tillståndsbeskrivningar. 

• Analysera en linjär systembeskrivning med avseende på dynamiska 
systemegenskaper som t.ex. stabilitet, dämpning, snabbhet, 
noggrannhet, störningskänslighet och robusthet. • Baserat på en matematisk 

modell i form av olinjära 
differentialekvationer, ta 
fram linjära dynamiska 
systembeskrivningar i form 
av överföringsfunktioner, 
frekvensbeskrivningar och 
tillståndsbeskrivningar. 

• Analysera hur en given återkoppling påverkar ovan nämnde 
egenskaper 

• Designa en återkopplingsregulator (styrlag) som ger önskade 
systemegenskaper, baserat på kompensering i frekvensplanet, 
polplacering samt återkoppling från rekonstruerade tillstånd. 

• Ge exempel på tillämpningar av reglerteknik inom tekniska system. 
• Analysera en linjär 

systembeskrivning med 
avseende på dynamiska 
systemegenskaper som t.ex. 
stabilitet, dämpning, 

• Använda reglerteknisk terminologi på svenska och engelska.  
 

Kursinnehåll 
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Grundläggande begrepp och problemställningar. Representation av dynamiska 
system. Differentialekvationsmodeller. Transformer, överföringsfunktioner 
och frekvensbeskrivningar. Analys av återkopplade system: stabilitet, rotort, 
Nyquist- och Bodediagram, noggrannhet, snabbhet, känslighet, robusthet. 
Design av enkla reglersystem: specifikationer, PID-regulatorer, kompensering 
i frekvensplanet, tillståndsbeskrivningar, tillståndsåterkoppling, observatörer, 
polplacering. Implementering: samplingstid, antialiasfilter, anti reset windup, 
diskretisering av styrlagar. 

snabbhet, noggrannhet, 
störningskänslighet och 
robusthet. 

• Analysera hur en given 
återkoppling påverkar ovan 
nämnde egenskaper 

• Designa en 
återkopplingsregulator 
(styrlag) som ger önskade 
systemegenskaper, baserat på 
kompensering i 
frekvensplanet, polplacering 
samt återkoppling från 
rekonstruerade tillstånd. 

 

Förkunskaper 
5B1202 Differentialekvationer och transformer II, eller motsvarande 

• Ge exempel på tillämpningar 
av reglerteknik inom 
tekniska system. 

Kursfordringar 
TEN 4 hp, LAB1 0.5 hp, LAB2 0.5 hp, LAB3 1 hp 

• Använda reglerteknisk 
terminologi på svenska och 
engelska.  

Kurslitteratur 
Glad och Ljung, Reglerteknik – grundläggande teori, 4:e upplagan,  
Studentlitteratur, 2006. Syllabus 

Fundamental concepts and problem 
areas. Representation of dynamic 
systems: Differential equation models. 
Transfer functions. Analysis of feedback 
control systems: Stability. Root-locus. 
Nyquist and Bode diagrams. Accuracy. 
Speed of response. Robustness and 
sensitivity. Synthesis of simple control 
systems: Specifications. PID-controllers. 
Lead-lag compensation. State space 
models. State feedback. Pole placement. 
Observers. Digitally implemented 
controllers. 

 

Övrigt 
Övrigt: TEN, 4p, LAB1, 0.5p, LAB2, 0.5p, LAB3, 1p 

Prerequisites 
5B1202 Differential equations and 
transforms I and II. 

Requirements 
TEN 4 cr, LAB1 0.5 cr, LAB2 0.5 cr, 
LAB3 1 cr 
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EL1110  Reglerteknik, allmän kurs  Automatic Control, General 
Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE3 Övningar    26 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
D4 Lab    12 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1211 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1211 

Replaces 2E1211 

Kortbeskrivning Abstract 
Basic course in Automatic Control. Kursen behandlar grunderna för design och analys av reglersystem. 

 Aim 
The course may be regarded as 
introductory. It provides students with 
the basic engineering knowledge of 
dynamic systems and feedback. 

Mål 
Kursen skall ge grundläggande förståelse om dynamiska system och 
kunskaper om matematiska metoder för analys och syntes av återkopplade 
system och design av regulatorer. Syllabus 

Fundamental concepts and problem 
areas. Representation of dynamic 
systems: Differential equation models. 
Transfer functions. Analysis of feedback 
control systems: Stability. Root-locus. 
Nyquist and Bode diagrams. Accuracy. 
Speed of response. Robustness and 
sensitivity. Synthesis of simple control 
systems: Specifications. PID-controllers. 
Lead-lag compensation. State space 
models. State feedback. Pole placement. 
Observers. Digitally implemented 
controllers. 

 

Kursinnehåll 
Grundläggande begrepp och problemställningar. Representation av dynamiska 
system: Differentialekvationsmodeller. Överföringsfunktioner. Analys av 
återkopplade system: Stabilitet. Rotort. Nyquist- och Bodediagram. 
Noggrannhet. Snabbhet. Robusthet och känslighet. Syntes av enkla 
reglersystem.  
 
Specifikationer. PID-regulatorer. Lead/lag-kompensering. Tillståndsmodeller. 
Tillståndsåterkoppling. Polplacering. Observatör. Datorimplementerade 
regulatorer. Prerequisites 
 5B1209, 2E1313 Signals and systems I 

and II. 
Förkunskaper 

Follow up 5B1209 Signaler och system I, 2E1313 Signaler och system II 2E1282 Modelling of Dynamic Systems.
2E1262 Nonlinear Control. 
2E1252 Control Theory and Practice, 
Advanced Course 
2E1242 Automatic Control, Project 
Course 
2E1245 Hybrid and Embedded Control 
Systems. 

Påbyggnad 
2E1282 Modellering av dynamiska system. 
2E1262 Olinjär reglering. 
2E1252 Reglerteknik fk. 
2E1242 Reglerteknik, projektkurs 
2E1245 Hybrida och inbyggda reglersystem. 

Requirements 
Kursfordringar TEN 4 cr, LAB1 0.5 cr, LAB2 0.5 cr, 

LAB3 1 cr TEN 4 hp, LAB1 0.5 hp, LAB2 0.5 hp, LAB3 1 hp 
Required Reading Kurslitteratur Glad T. and Ljung, L Reglerteknik - 
Grundläggande teori. Studentlitteratur, 
1989. 

Glad T. och Ljung L: Reglerteknik - Grundläggande teori, Studentlitteratur, 
1989. 
 Registration 

Course: Your student councellor. Anmälan Exam: Via course home page. 
 
Till kurs: Till respektive kansli vid kursstart. 
Till tentamen: Via kurshemsida. 
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EL1120  Reglerteknik, allmän kurs  Automatic Control, General 
Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
A-F Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
M3, P3 Övningar    26 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Svenska / Swedish Lab    12 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1212/  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1212 

Replaces 2E1212 

Kortbeskrivning Abstract 
Basic course in Automatic Control. Kursen behandlar grunderna för design och analys av reglersystem. 

 Aim 
The course may be regarded as 
introductory. It provides students with 
the basic engineering knowledge of 
dynamic systems and feedback. 

Mål 
Kursen skall ge grundläggande förståelse om dynamiska system och 
kunskaper om matematiska metoder för analys och syntes av återkopplade 
system och design av regulatorer.  Syllabus 

Fundamental concepts and problem 
areas. Representation of dynamic 
systems: Differential equation models. 
Transfer functions. Analysis of feedback 
control systems: Stability. Root-locus. 
Nyquist and Bode diagrams. Accuracy. 
Speed of response. Robustness and 
sensitivity. Synthesis of simple control 
systems: Specifications. PID-controllers. 
Lead-lag compensation. State space 
models. State feedback. Pole placement. 
Observers. Digitally implemented 
controllers. 

 

Kursinnehåll 
Grundläggande begrepp och problemställningar. Representation av dynamiska 
system: Differentialekvationsmodeller. Överföringsfunktioner. Analys av 
återkopplade system: Stabilitet. Rotort. Nyquist- och Bodediagram. 
Noggrannhet. Snabbhet. Robusthet och känslighet. Syntes av enkla 
reglersystem. 
Specifikationer. PID-regulatorer. Lead/lag-kompensering. Tillståndsmodeller. 
Tillståndsåterkoppling. Polplacering. Observatör. Datorimplementerade 
regulatorer.  
 Prerequisites 

5B1210 Matematik IV. 
Förkunskaper 

Follow up 5B1210 Matematik IV. 
2E1282 Modelling of Dynamic Systems.
2E1262 Nonlinear Control. 
2E1252 Control Theory and Practice, 
Advanced Course 
2E1242 Automatic Control, Project 
Course 
2E1245 Hybrid and Embedded Control 
Systems. 

Påbyggnad 
2E1282 Modellering av dynamiska system. 
2E1262 Olinjär reglering. 
2E1252 Reglerteknik fk. 
2E1242 Reglerteknik, projektkurs 
2E1245 Hybrida och inbyggda reglersystem. 

Requirements Kursfordringar TEN 4 cr, LAB1 0.5 cr, LAB2 0.5 cr, 
LAB3 1 cr TEN 4 hp, LAB1 0.5 hp, LAB2 0.5 hp, LAB3 1 hp 

Kurslitteratur Required Reading 
Glad T. and Ljung, L Reglerteknik - 
Grundläggande teori. Studentlitteratur, 
1989. 

Glad T. och Ljung L: Reglerteknik - Grundläggande teori, Studentlitteratur, 
1989. 
 

Registration 
Anmälan Exam: Via course home page. 

 
Till tentamen: Via kurshemsida 
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EL1150  Introduktionskurs till Matlab  Introductory Matlab Course 
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    4 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CDATE1, CELTE1, MEDIA3, MEDIA4 Övningar    4 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Datorlaboration    8 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1215  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1215 

Mål Aim 
Kursen skall ge de grundläggande 
kunskaper samt den praktiska färdighet i 
MATLAB som krävs för att på ett 
effektivt sätt kunna utnyttja detta 
verktyg som hjälpmedel för tekniska 
numeriska beräkningar och visualisering 
i andra kurser. Efter kursen förväntas du 
kunna 

Kursen skall ge de grundläggande kunskaper samt den praktiska färdighet i 
MATLAB som krävs för att på ett effektivt sätt kunna utnyttja detta verktyg 
som hjälpmedel för tekniska numeriska beräkningar och visualisering i andra 
kurser. Efter kursen förväntas du kunna 

• Använda Matlab för interaktiva beräkningar  
• Vara väl förtrogen med minnes- och filhantering i Matlab 
• Generera plottar och exportera dessa för inkludering i rapporter.  • Använda Matlab för 

interaktiva beräkningar  • Kunna använda dig av Matlabs hjälpsystem för att effektivt hitta 
önskad funktionalitet • Vara väl förtrogen med 

minnes- och filhantering i 
Matlab • Programmera script och funktioner i Matlabs inbyggda 

utvecklingsmiljö • Generera plottar och 
exportera dessa för 
inkludering i rapporter.  • Kunna hantera grundläggande flödeskontroll (if-else, for, while)  

• Vara förtrogen med sträng- och matrishantering • Kunna använda dig av 
Matlabs hjälpsystem för att 
effektivt hitta önskad 
funktionalitet 

 

Kursinnehåll 
Syntax och interaktiva beräkningar, programmering i MATLAB med hjälp av 
'script' och funktioner. Rudimentär algebra och analys. En och två-
dimensionella grafisk presentation. Exempel på ingenjörstillämpningar. 

• Programmera script och 
funktioner i Matlabs 
inbyggda utvecklingsmiljö 

• Kunna hantera 
grundläggande flödeskontroll 
(if-else, for, while)  

 

Förkunskaper • Vara förtrogen med sträng- 
och matrishantering Inga. 

Kursfordringar Prerequisites 
None. Godkänd hemtentamen. 

Övrigt: TEN, 1 

Kurslitteratur 
Bergman, N. and F. Gustafsson. Matlab for Engineers – Explained. Springer 
Verlag 2003. 
 

Anmälan 

 
Till tentamen: På kursens hemsida 
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EL1820  Modellering av dynamiska system  Modelling of Dynamical Systems 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TAEEM1 Övningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E3, E4 Lab    12 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
T4 Rekommenderad för/Recommended for 
D4, E4, F4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1282 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1282 

Replaces 2E1282 

Mål Aim 
Efter avslutad kurs skall man kunna 
bygga matematiska modeller för 
industriella system utgående från 
grundläggande fysikaliska samband och 
från uppmätta signaler.  

Efter avslutad kurs skall man kunna bygga matematiska modeller för 
industriella system utgående från grundläggande fysikaliska samband och från 
uppmätta signaler.  
Speciellt ska man efter avslutad kunna 

Speciellt ska man efter avslutad kunna • bygga matematiska modeller av tekniska system baserat på 
grundläggande fysikaliska samband  

• bygga matematiska modeller 
av tekniska system baserat på 
grundläggande fysikaliska 
samband  

• använda bindningsgrafer och objekt-orienterat modellbygge för att 
utveckla modeller för system med delkomponenter från flera olika 
fysikaliska domäner  • använda bindningsgrafer och 

objekt-orienterat 
modellbygge för att utveckla 
modeller för system med 
delkomponenter från flera 
olika fysikaliska domäner  

• beskriva hur differential-algebraiska ekvationer (DAE:r) uppkommer 
i modellering av tekniska system, samt beräkna index för en given 
DAE-beskrivning.  

• välja lämplig numerisk lösare och dess parametrar för att effektiv 
simulering  

• beskriva hur differential-
algebraiska ekvationer 
(DAE:r) uppkommer i 
modellering av tekniska 
system, samt beräkna index 
för en given DAE-
beskrivning.  

• estimera impulssvar, frekvenssvar samt överföringsfunktioner för 
linjära system baserat på uppmätt in- och ut-signaldata  

• analysera de statistiska egenskaperna hos grundläggande 
estimeringstekniker, samt förklara de praktiska konsekvenserna av 
dessa resultat  • välja lämplig numerisk lösare 

och dess parametrar för att 
effektiv simulering  • välja lämpliga experimentvillkor för att samla in data för 

systemidentifiering  • estimera impulssvar, 
frekvenssvar samt 
överföringsfunktioner för 
linjära system baserat på 
uppmätt in- och ut-signaldata 

• använda de vanligaste teknikerna för att validera modeller mot data 
 

Kursinnehåll 
• analysera de statistiska 

egenskaperna hos 
grundläggande 
estimeringstekniker, samt 
förklara de praktiska 
konsekvenserna av dessa 
resultat  

Modelltyper. Fysik/mekanik/elektronik - översikt. Modellförenkling. 
Bindningsgrafer. Objektorienterad modellering. Störningar och 
störningsmodeller. Icke-parametrisk identifiering. Parameterskattning. 
Systemidentifiering för modellbygge.  
Simulering: numerisk noggrannhet, datorsimuleringsverktyg. 
 • välja lämpliga 

experimentvillkor för att 
samla in data för 
systemidentifiering  

Förkunskaper 
Elementär fysik och Matematisk statistik, allmän kurs eller motsvarande 
kunskaper. • använda de vanligaste 

teknikerna för att validera 
modeller mot data Kursfordringar 

TEN 4.5 hp, LAB1 0.5 hp, LAB2 0.5 hp, LAB3 0.5 hp  

Kurslitteratur 
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Ljung, L. och Glad T. Modellbygge och simulering, Studentlitteratur, 1991.  
Lindskog, Glad; Ljung, “ Modellbygge och simulering övningsbok”, 
Studentlitteratur, 1997. 
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EL1850  Modellering av dynamiska system, påbyggnad  Modelling of Dynamical Systems, 
advanced course 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  
C Lab    30 h          Kursnivå/Level 
  Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4 Valfri för/Elective for 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1285 

Replaces 2E1285 

Kortbeskrivning Abstract 
Course will not be given 07/08 Kursen går inte 07/08 

 Aim 
Efter avslutad kurs skall man kunna 
bygga matematiska modeller för 
industriella system utgående från 
grundläggande fysikaliska samband och 
från uppmätta signaler.  

Mål 
Efter avslutad kurs skall man kunna bygga matematiska modeller för 
industriella system utgående från grundläggande fysikaliska samband och från 
uppmätta signaler.  Speciellt ska man efter avslutad kunna 
Speciellt ska man efter avslutad kunna • bygga matematiska modeller 

av tekniska system baserat på 
grundläggande fysikaliska 
samband  

• bygga matematiska modeller av tekniska system baserat på 
grundläggande fysikaliska samband  

• använda bindningsgrafer och objekt-orienterat modellbygge för att 
utveckla modeller för system med delkomponenter från flera olika 
fysikaliska domäner  

• använda bindningsgrafer och 
objekt-orienterat 
modellbygge för att utveckla 
modeller för system med 
delkomponenter från flera 
olika fysikaliska domäner  

• beskriva hur differential-algebraiska ekvationer (DAE:r) uppkommer 
i modellering av tekniska system, samt beräkna index för en given 
DAE-beskrivning.  • beskriva hur differential-

algebraiska ekvationer 
(DAE:r) uppkommer i 
modellering av tekniska 
system, samt beräkna index 
för en given DAE-
beskrivning.  

• välja lämplig numerisk lösare och dess parametrar för att effektiv 
simulering  

• estimera impulssvar, frekvenssvar samt överföringsfunktioner för 
linjära system baserat på uppmätt in- och ut-signaldata  

• analysera de statistiska egenskaperna hos grundläggande 
estimeringstekniker, samt förklara de praktiska konsekvenserna av 
dessa resultat  

• välja lämplig numerisk lösare 
och dess parametrar för att 
effektiv simulering  

• välja lämpliga experimentvillkor för att samla in data för 
systemidentifiering  

• estimera impulssvar, 
frekvenssvar samt 
överföringsfunktioner för 
linjära system baserat på 
uppmätt in- och ut-signaldata 

• använda de vanligaste teknikerna för att validera modeller mot data 
 

• analysera de statistiska 
egenskaperna hos 
grundläggande 
estimeringstekniker, samt 
förklara de praktiska 
konsekvenserna av dessa 
resultat  

• välja lämpliga 
experimentvillkor för att 
samla in data för 
systemidentifiering  

• använda de vanligaste 
teknikerna för att validera 
modeller mot data 
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EL2310  Programmeringsteknik  Scientific programming 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  1 
A Föreläsningar    32 h          Kursnivå/Level 
p/f Lab    10 h          Betygsskala/Grading, KTH 
  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCRM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The goal of the course is to give the 
participants basic knowledge in 
programming and then specifically in 
MATLAB, C and C++. 

Kursens övergripande mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom 
programmering och då speciellt MATLAB, C och C++. 
 
Efter kursen skall deltagarna:  

After completing the course the 
participants should: • ha förståelse för grundläggande begrepp inom programmering 

• kunna läsa in och bearbeta data samt visa del- och slutresultat med 
hjälp av MATLAB 

• have an understanding for the 
basic concepts in 
programming • lösa problem och implementera algoritmer i MATLAB 

• be able to read in, process 
and display data in 
MATLAB 

• vara så förtrogna med MATLAB att det inte utgör ett hinder i andra 
kurser i den forsatta undervisning 

• kunna läsa in och bearbeta data i program skrivna i C och C++ • solve problems and 
implement algorithms in 
MATLAB • lösa problem och implementera algoritmer i C och C++ 

• förstå vad enklare program skrivna i C och C++ gör, dvs kunna läsa 
redan skriven kod 

• be skilled enough using 
MATLAB so that it does 
pose a problem in other 
courses that rely on the 
participants knowing 
MATLAB 

• ha förståelse för vikten av att skriva kod som andra kan förstå för att 
kunna ändra, korrigera fel och bygga vidare på 

 
• be able to read in and process 

data in programs written in C 
and C++ 

Kursinnehåll 
Kursen fokuserar på att ge deltagarna de verktyg som behövs för att bedriva 
forskning och utveckling i en miljö där datorer blir en allt större del av 
vardagen. För att instruera dessa datorer krävs kunskap i programmering.  

• solve problems and 
implement algorithms in C 
and C++  • understand what simpler 
programs written in C or 
C++ does, i.e., be able to 
read and understand existing 
code 

I kursen gås följande moment igenom: grundläggande koncept inom 
programmering (variabler, funktioner, objekt, klasser, etc), programmering, 
inläsning/utmatning av data, beräkningar samt visualisering av resultat i 
MATLAB, programmering, inläsning/utmatning av data samt beräkningar i 
C/C++, grundläggande koncept inom objektorientering. 

• have an understanding for the 
importance of writing code 
that others can understand to 
be able to change, correct 
errors and build upon 

 

Kursfordringar 
Hem- och laborationsuppgifter. Syllabus 

The course focuses on giving the 
participants the tools that are needed to 
work in research and development in an 
environment where computers are 
becoming increasingly more important. 
To instruct computers knowledge in 
programming is needed. 

Kurslitteratur 
Meddelas vid kursens start 
 

 
The following will be covered in the 
course: basic concept in programming 
(variables, functions, objects, classes, 
etc), programming, input/output of data, 
processing of data and visualisation in 
MATLAB, programming, input/output 
of data and processing in C/C++, basic 
concepts in object oriented 
programming. 
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EL2420  Reglerteknik, projektkurs  Automatic Control, Project Course
 

12 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 12 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    10 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, F4, M4, T4 Lab    50 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1241 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1242 

Replaces 2E1242 

Mål Aim 
The student should after the course be 
able to work in control related projects. 
He/she should be able to do modelling, 
control design, analysis and 
implementation of  a control system for  
laboratory  process. 

The student should after the course be able to work in control related projects. 
He/she should be able to do modelling, control design, analysis and 
implementation of  a control system for  laboratory  process. 
 
In particular, the students should be able to:  

• Do collaborative work in a group. In particular, the students should be able 
to: • Write a project plan 

• Do collaborative work in a 
group. 

• Model and simulate a laboratory process 
• Design a control systems that meets given specifications • Write a project plan 
• Implement the control system in a real time computer system like 

LabView 
• Model and simulate a 

laboratory process 
• Design a control systems that 

meets given specifications • Give oral project presents the project and design a poster 
Write a project report • Implement the control 

system in a real time 
computer system like 
LabView 

 

Kursinnehåll 
The course consists of a project, where the students design and implement a 
control system on a physical system. Given specifications should be satisfied. 
The work can be divided into three phases:  

• Give oral project presents the 
project and design a poster 

• Write a project report. 

 Syllabus 
The course consists of a project, where 
the students design and implement a 
control system on a physical system. 
Given specifications should be satisfied. 
The work can be divided into three 
phases:  

• Physical and experimental modelling;  
• Controller design, analysis and simulation;  
• Implementation in a real time control system; 

The work is done in small groups and is documented in a report and an oral 
presentation at a seminar  
 • Physical and experimental 

modelling;  Förkunskaper • Controller design, analysis 
and simulation;  Automatic Control, Basic Course, (EL1000, EL1110, E1120,  Reglerteknik 

allmän kurs)  and  
2E1200, 2E1211, 2E1212 Automatic control, Basic course and 
EL2520 Automatic control, Advanced course. 
One of the two courses EL2620 Nonlinear Control and EL2820 Modelling of 
Dynamic systems. 

• Implementation in a real time 
control system; 

• The work is done in small 
groups and is documented in 
a report and an oral 
presentation at a seminar. 

Kursfordringar Prerequisites 
Automatic Control, Basic Course, 
(EL1000, EL1110, E1120,  Reglerteknik 
allmän kurs)  and  
2E1200, 2E1211, 2E1212 Automatic 
control, Basic course and 
EL2520 Automatic control, Advanced 
course. 
One of the two courses EL2620 
Nonlinear Control and EL2820 
Modelling of Dynamic systems. 

The group should  
deliver project plan 
pass the halftime review  
deliver a control system which meets given specifications 
give an oral presentation and a poster at a seminar. 
deliver a final project report 

Kurslitteratur 
Notes from the department 

Requirements 
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 The group should  
deliver project plan 
pass the halftime review  
deliver a control system which meets 
given specifications 
give an oral presentation and a poster at 
a seminar. 
deliver a final project report 

Övrigt 
Antalet elever är begränsat till 25 st. 

Required Reading 
Notes from the department 

Other 
There is a maximum of 25 students on 
the course. 
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EL2450  Hybrida och inbyggda reglersystem  Hybrid and Embedded Control 
Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCRM1 Övningar    28 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
D4, E4, F4 Lab    8 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/control/kurser/2E1245 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1245 

Replaces 2E1245 

Mål Aim 
Efter avslutad kurs skall studenten 
kunna redogöra för analys- och 
designmetoder för inbyggda och 
nätverksbaserade reglersystem.  

Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för analys- och 
designmetoder för inbyggda och nätverksbaserade reglersystem.  
 
Speciellt skall studenten kunna  

Speciellt skall studenten kunna   
• översätta analoga regulatorer till digitala implementeringar och 

föreslå datorkod för implementing;  
• översätta analoga regulatorer 

till digitala implementeringar 
och föreslå datorkod för 
implementing;  

• analysera grundläggande egenskaper (såsom stabilitet, styrbarhet, 
observerbarhet etc.) hos samplade system; • analysera grundläggande 

egenskaper (såsom stabilitet, 
styrbarhet, observerbarhet 
etc.) hos samplade system; 

• analysera begränsningar hos inbyggda reglersystem, såsom 
kvantisering och kommunikationsbegränsningar; 

• utföra enklare dynamisk modellering av realtidssystem; 
• analysera begränsningar hos 

inbyggda reglersystem, 
såsom kvantisering och 
kommunikationsbegränsning
ar; 

• studera schedulering av datorjobb och dess influens på reglerkvalitet; 
• motivera hybrida system som ett generellt modelleringsverktyg för 

inbyggda system; 
• analysera dynamiska egenskaper hos hybrida system;  • utföra enklare dynamisk 

modellering av 
realtidssystem; 

• verifiering av designspecifikationer för ett hybrid system; 
• redogöra för tillämpningsexempel av kursinnehållet inom flera 

ingenjörsområden.   • studera schedulering av 
datorjobb och dess influens 
på reglerkvalitet;   

• motivera hybrida system som 
ett generellt 
modelleringsverktyg för 
inbyggda system; 

Kursinnehåll 
Tidsstyrd reglering: modellering och analys av samplade system, 
datorimplementering av reglersystem, egenskaper och begränsningar hos 
implementeringsplattformar. Händelsestyrd reglering: realtidsoperativsystem, 
schedulering, beräkningsmodellering. Hybrid reglering: modeller, dynamiska 
egenskaper, verifiering.  

• analysera dynamiska 
egenskaper hos hybrida 
system;  

• verifiering av 
designspecifikationer för ett 
hybrid system; 

 

Förkunskaper • redogöra för 
tillämpningsexempel av 
kursinnehållet inom flera 
ingenjörsområden.   

2E1200 Reglerteknik allmän kurs eller godkännande från kursansvarig. 

Kursfordringar 
TEN 6 hp, LAB1 0.5 hp, LAB2 0.5 hp, LAB3 0.5 hp 

Prerequisites 
Automatic Control, Basic Course, 
(2E1200 Reglerteknik allmän kurs) or 
permission by the coordinator. 

Kurslitteratur 
Föreläsningsanteckningar och utdelat material, se kurshemsidan 
 

Requirements 
Anmälan TEN 6 cr, LAB1 0.5 cr, LAB2 0.5 cr, 

LAB3 0.5 cr 
 

Registration 
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Till tentamen: På anslagstavlan vid Institutionen för signaler, sensorer och 
system. 

Exam: On the notice-board at 
Department of Signals, Sensors and 
Systems. 
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EL2520  Reglerteknik, fortsättningskurs  Control Theory and Practice, 
Advanced Course 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TAEEM1 Övningar    26 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Lab    10 h          
M4, P4, T4  Rekommenderad för/Recommended for 
D4, E4, F4, M4 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1252 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1252 

Replaces 2E1252 

Mål Aim 
This course introduces basic theories 
and methodologies required for 
analyzing and designing advanced 
control systems. After the course, you 
should be able to  

This course introduces basic theories and methodologies required for 
analyzing and designing advanced control systems. After the course, you 
should be able to  

• Understand basic properties of multivariable linear systems, such as 
multivariable poles, zeros, system gains and associated critical input 
and output directions.  

• Understand basic properties 
of multivariable linear 
systems, such as 
multivariable poles, zeros, 
system gains and associated 
critical input and output 
directions.  

• Compute signal norms and system gains, and analyze closed-loop 
stability using the small gain theorem.  

• Perform a thorough analysis of a closed-loop control system in terms 
of the critical transfer functions, including the sensitivity and 
complementary sensitivity function.  

• Compute signal norms and 
system gains, and analyze 
closed-loop stability using 
the small gain theorem.  

• Quantify fundamental limitations on control system performance due 
to time-delays, right-half plane zeros and poles and understand their 
implications on controller design.  

• Perform a thorough analysis 
of a closed-loop control 
system in terms of the critical 
transfer functions, including 
the sensitivity and 
complementary sensitivity 
function.  

• Derive frequency-dependent description of model uncertainty using 
the multiplicative uncertainty model and analyze robust stability and 
performance.  

• Use the relative gain array to analyze interactions and propose 
decentralized control structures.  • Quantify fundamental 

limitations on control system 
performance due to time-
delays, right-half plane zeros 
and poles and understand 
their implications on 
controller design.  

• Derive LQG-optimal controllers for scalar systems, and understand 
how the design parameters influence the closed-loop system 
properties.  

• Understand how mixed H_inf control can be formulated in terms of 
an extended system, and propose reasonable performance weights.  • Derive frequency-dependent 

description of model 
uncertainty using the 
multiplicative uncertainty 
model and analyze robust 
stability and performance.  

• Develop anti-windup control strategies to deal with control signal 
limitations  

• Understand the basic principles behind model-predictive control, 
including how the design parameters influence the closed-loop 
performance and how the basic problem can be transformed into an 
associated optimization problem.  

• Use the relative gain array to 
analyze interactions and 
propose decentralized control 
structures.  

 

Kursinnehåll • Derive LQG-optimal 
controllers for scalar 
systems, and understand how 
the design parameters 
influence the closed-loop 
system properties.  

Mathematical descriptions of linear multivariable systems, design of 
multivariable controllers, fundamental limitations on achievable performance, 
robustness to model uncertainties, design of multivariable controllers, linear 
quadratic control, H2- och H8-optimal control, model predictive control. 

• Understand how mixed 
H_inf control can be 
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formulated in terms of an 
extended system, and 
propose reasonable 
performance weights.  

Förkunskaper 
Reglerteknik AK (2E1200, 2E1210 eller 2E1211) eller motsvarande. 

Kursfordringar • Develop anti-windup control 
strategies to deal with control 
signal limitations  

Godkänd kurs fordrar tre stycken godkända datorlaborationer, ett godkänt 
laborationsprojekt, samt godkänd skriftlig tentamen. 

• Understand the basic 
principles behind model-
predictive control, including 
how the design parameters 
influence the closed-loop 
performance and how the 
basic problem can be 
transformed into an 
associated optimization 
problem.  

Kurslitteratur 
Torkel Glad and Lennart Ljung, Control Theory - Multivariable and 
Nonlinear Methods, Taylor and Francis Ltd, ISBN 0748408789 
(Swedish version: T. Glad and L. Ljung, Reglerteori, flervariabla och olinjära 
metoder, Studentliteratur, 2:a upplagan, ISBN 91-44-03003-7 
 

Övrigt 
TEN, 4,5 hp, LAB, 1,5 hp, PROJ, 1,5 hp Syllabus 

Mathematical descriptions of linear 
multivariable systems, design of 
multivariable controllers, fundamental 
limitations on achievable performance, 
robustness to model uncertainties, 
design of multivariable controllers, 
linear quadratic control, H2- och H8-
optimal control, model predictive 
control. 

Prerequisites 
Reglerteknik AK (2E1200, 2E1210 eller 
2E1211) eller motsvarande. 

Requirements 
Godkänd kurs fordrar tre stycken 
godkända datorlaborationer, ett godkänt 
laborationsprojekt, samt godkänd 
skriftlig tentamen. 

Required Reading 
Torkel Glad and Lennart Ljung, Control 
Theory - Multivariable and Nonlinear 
Methods, Taylor and Francis Ltd, ISBN 
0748408789 
(Swedish version: T. Glad and L. Ljung, 
Reglerteori, flervariabla och olinjära 
metoder, Studentliteratur, 2:a upplagan, 
ISBN 91-44-03003-7 

Other 
TEN, 4,5 cr, LAB, 1,5 cr, PROJ, 1,5 cr 
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EL2620  Olinjär reglering  Nonlinear Control 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    28 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, E4, F4, M4, T4, TAEEM1, TELPM1, 
TELPM2 

Övningar    28 h          Valfri för/Elective for 
Lab    8 h          

Engelska / English  Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1262 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1262 

Replaces 2E1262 

Mål Aim 
After finished course, the students will 
have knowledge in analysis of nonlinear 
dynamical systems using tools from 
control theory, such as linearization, 
Lyapunov methods, and describing 
functions. They will be able to use 
computer-based tools for modeling, 
simulation and control design of 
nonlinear systems. They will have 
knowledge about advanced nonlinear 
control design methods. The theory is 
illustrated by many examples from 
mechanical, electrical, chemical and 
aeronautical engineering, as well as 
from bioengineering and finance.  

After finished course, the students will have knowledge in analysis of 
nonlinear dynamical systems using tools from control theory, such as 
linearization, Lyapunov methods, and describing functions. They will be able 
to use computer-based tools for modeling, simulation and control design of 
nonlinear systems. They will have knowledge about advanced nonlinear 
control design methods. The theory is illustrated by many examples from 
mechanical, electrical, chemical and aeronautical engineering, as well as from 
bioengineering and finance.  
After finished course, the students will have knowledge in analysis of 
nonlinear dynamical systems using tools from control theory, such as 
linearization, Lyapunov methods, and describing functions. They will be able 
to use computer-based tools for modeling, simulation and control design of 
nonlinear systems. They will have knowledge about advanced nonlinear 
control design methods. The theory is illustrated by many examples from 
mechanical, electrical, chemical and aeronautical engineering, as well as from 
bioengineering and finance. 

After finished course, the students will 
have knowledge in analysis of nonlinear 
dynamical systems using tools from 
control theory, such as linearization, 
Lyapunov methods, and describing 
functions. They will be able to use 
computer-based tools for modeling, 
simulation and control design of 
nonlinear systems. They will have 
knowledge about advanced nonlinear 
control design methods. The theory is 
illustrated by many examples from 
mechanical, electrical, chemical and 
aeronautical engineering, as well as 
from bioengineering and finance.  

 

Kursinnehåll 
Lecture 1-2: Nonlinear models, computer simulation; Lecture 3-6:Feedback 
analysis: linearization, stability theory, describing function; Lecture 7-10; 
Control design: compensation, high-gain design, Lyapunov methods; Lecture 
11-13: Alternative methods: gain scheduling, optimal control, neural 
networks, fuzzy control.  
 

Syllabus 
Förkunskaper Lecture 1-2: Nonlinear models, 

computer simulation; Lecture 3-
6:Feedback analysis: linearization, 
stability theory, describing function; 
Lecture 7-10; Control design: 
compensation, high-gain design, 
Lyapunov methods; Lecture 11-13: 
Alternative methods: gain scheduling, 
optimal control, neural networks, fuzzy 
control.  

Automatic Control, Basic Course, (EL1000, EL1110, E1120,  Reglerteknik 
allmän kurs) or permission by the coordinator. 

Kursfordringar 
TEN 5.5 hp, LAB1 1 hp, LAB2 1 hp 

Kurslitteratur 
Lecture notes and exercises sold by the department. An highly recommended 
textbook is Khalil, H. K., Nonlinear Systems (3rd ed., 2002, Prentice Hall, 
ISBN 0-13-067389-7).   

Prerequisites 
Automatic Control, Basic Course, 
(EL1000, EL1110, E1120,  Reglerteknik 
allmän kurs) or permission by the 
coordinator. 

 

Requirements 
TEN 5.5 cr, LAB1 1 cr, LAB2 1 cr 

Required Reading 
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Lecture notes and exercises sold by the 
department. An highly recommended 
textbook is Khalil, H. K., Nonlinear 
Systems (3rd ed., 2002, Prentice Hall, 
ISBN 0-13-067389-7).   
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EL3320  Tillämpad Estimering  Applied Estimation 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A Föreläsningar    20 h          Kursnivå/Level 
A-F Lab    9 h          Betygsskala/Grading, KTH 
  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TSCRM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The overall goal of the course is to give 
the participants theoretical as well as 
practical skills and experience in 
estimation. The course will start from a 
number of concrete examples to 
motivate the need for various filtering 
techniques such as Kalman filters and 
particle filters. 

Kursens övergripande mål är att ge deltagarna teoretiska såväl som praktiska 
färdigheter inom estimering. Kursen utgår ifrån ett antal konkreta exempel för 
att motivera användandet av olika filtreringstekniker så som Kalman filter och 
partikelfilter.  
 
Efter kursen skall deltagarna: 

• kunna analysera estimeringsproblem och välja lämplig teknik för att 
lösa dessa 

 
After completing the course the 
participants should: • förstå den teoretiska grunden för olika estimeringstekniker • be able to analyse estimation 

problems and choose suitable 
techniques to solve them 

• använda olika typer av estimeringstekniker så som Kalman filter och 
partikelfilter för att lösa verkliga problem 

• understand the theoretical 
basis for the estimation 
techniques 

 

Kursinnehåll 
• use different estimation 

techniques such as Kalman 
filters and particle filters to 
solve real world problems 

Kursen fokuserar på att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att använda olika 
estimeringstekniker på verkliga problem. Exempel hämtas från bl.a. 
navigering inom mobil robotik.  
 Syllabus 
Följande moment gås igenom i kursen: Rekursiv estimering, 
Markovantagandet, estimeringstekniker så som Kalman filter, Extended 
Kalman filter, Information filter, partikelfilter, Rao-Blackwellized 
partikelfilter. 

The course focuses on giving the 
participants practical experience in using 
different estimation techniques on real 
problems. Examples used in the course 
are for example from navigation with 
mobile robots.  
 Förkunskaper The following will be covered in the 
course: Recursive estimation, the 
Markov assumption, estimation 
techniques such as Kalman filter, 
extended Kalman filter, Information 
filter, particle filter, Rao-Blackwellized 
particle filter. 

Grundläggande programmeringskunskap (Scientic Programming eller 
motsvarande) 

Kursfordringar 
Fullgjorda hem- och projektupgifter 

Kurslitteratur  

Meddelas senare (jag tror att det kommer att bli ”Probabilistic Robotics” av 
Thrun, Burgard, Fox utgiven av MIT Press) 
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EN2100  Ljudperception  Sound Perception 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Arne Leijon, arne.leijon@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7556 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
MEDIA4 Övningar    12 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
D4, E4, F4 Lab    4 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Projektuppgift    20 h          Språk/Language 
http://www.ee.kth.se/courses/EN2100/  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1390. 

Replaces 2E1390. 

Mål Aim 
The participants shall after the course Deltagarna skall efter genomgången kurs 

• understand in some detail 
how human hearing works  * översiktligt känna till hur människan hörselsinne fungerar, 

* kunna bedöma hur människans hörselförmåga påverkar användbarheten hos 
tekniska system för återgivning av ljud, såsom tal eller musik, 

• be able to assess how sound 
perception affects the 
usefulness of technical 
systems for sound 
reproduction  

* kunna tillämpa enklare psykoakustiska testmetoder för att mäta 
hörselförmågan eller värdera ljudkvaliteten hos tekniska 
ljudåtergivningssystem, • be able to apply basic 

psychoacoustic testing 
methods to measure hearing 
or to evaluate the sound 
quality of reproducing 
systems 

* kunna använda beräkningsmodeller för att skatta hur människan subjektivt 
upplever egenskaper hos ljud och återgivningssysten, till exempel hörstyrka 
och taluppfattbarhet, 
* översiktligt känna till konsekvenserna av nedsatt hörselförmåga och 
begränsningar i tekniska hörselhjälpmedel. • be able to use computational 

models for estimating 
subjective properties of 
sounds and systems, such as 
loudness and speech 
intelligibility 

 

Kursinnehåll 
Kursen handlar om människans hörselsinne och ger grundläggande förståelse 
för hur teknisk ljudpresentation och ljudöverföring bör utformas med  hänsyn 
till människans hörselförmåga. 

• have some knowledge of the 
consequences of hearing 
impairments and limitations 
in technical aids for the 
hearing impaired.  

 

Kursfordringar 
Tentamen 6 p (A-F) Obl. Enskild uppgift 1 p (P/F). Obl. Laboration 0.5 p 
(P/F) 

Syllabus 
The course is about human hearing and 
gives basic knowledge about design 
requirements for technical sound 
presentation and sound transmission 
systems, with regard for human auditory 
perception. 

Kurslitteratur 
Moore B. 2003. An Introduction to the Psychology of Hearing. 5th Ed. 
Academic Press.  
Arne Leijon (2007) Sound Perception: Introduction and Exercise Problems. 
KTH. Required Reading 

Moore B. 2003. An Introduction to the 
Psychology of Hearing. 5th Ed. 
Academic Press.  

 

Övrigt 
Arne Leijon (2007) Sound Perception: 
Introduction and Exercise Problems. 
KTH. 

Allt kursmaterial på engelska. All redovisning på svenska eller engelska. 

Other 
All course material in English. Student 
assignment reports in either Swedish or 
English. 
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EN2200  Mönsterigenkänning  Pattern Recognition 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Arne Leijon, arne.leijon@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7556 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4 Övningar    24 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4, E4 Projektuppgift    24 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish  Språk/Language 
http://www.ee.kth.se/courses/EN2200/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1395. 

Replaces 2E1395. 

Mål Aim 
The participants shall after the course Deltagarna skall efter genomgången kurs * be able to design systems and 
algorithms for pattern recognition 
(signal classification), with focus on 
sequences of patterns that are analyzed 
using e.g. Hidden Markov Models 
(HMM), 

* kunna konstruera system och algoritmer för mönsterigenkänning 
(signalklassificering), med tonvikt på sekvenser av mönster, som hanteras med 
t.ex. Hidden Markov-Modeller (HMM) . 
*kunna analysera klassificeringsproblem på probabilistisk grund och beräkna 
teoretiska prestanda, * be able to analyse classification 

problems probabilistically and estimate 
classifier performance, 

* förstå och analysera metoder för automatisk träning av 
klassificeringssystem. 

* understand and analyse methods for 
automatic training of classification 
systems- 

 

Kursinnehåll 
Kursen behandlar mönsterigenkänningens teoretiska grunder och ger en 
introduktion till praktiska tillämpningar, speciellt inom taligenkänning och 
bild- eller ljudklassificering. 

Syllabus 
The course is about the theoretical 
foundation of pattern recognition and 
gives an introduction to technical 
applications, especially in speech 
recognition and image or sound 
classification. 

 

Kursfordringar 
Tentamen  4.5p  (A-F). Obl. enskild uppgift  1.5p  (A-F). Slutbetyg 
sammanvägs. Required Reading 

Arne Leijon (2007) Pattern Recognition. 
KTH. Kurslitteratur 

Arne Leijon (2007) Pattern Recognition. KTH Other 
 All course material in English. Student 

assignment reports in either Swedish or 
English. Övrigt 

Allt kursmaterial på engelska. All redovisning på svenska eller engelska. 
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EN2300  Talsignalbehandling  Speech Signal Processing 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Arne Leijon, arne.leijon@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 7556 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
I3 Övningar    24 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
E4, TTLSM1 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.ee.kth.se/courses/EN2300/ Kurssida/Course Page 

 

&nbsp;Ersätter 2E1400. 

&nbsp;Replaces 2E1400. 

Kortbeskrivning Abstract 
Signal processing methods for speech 
analysis, speech compression and 
speech synthesis, including speech 
enhancement and speech recognition. 

Signal processing methods for speech analysis, speech compression and 
speech synthesis, including speech enhancement and speech recognition. 
 

Mål Aim 
After passing the course, students should 
be able to Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna 

* översiktligt beskriva hur människan producerar tal och hur uttalet av olika 
talljud bestämmer ljudens akustiska egenskaper. 

* qualitatively describe the mechanisms 
of human speech production and how 
the articulation mode of different classes 
of speech sounds determines their 
acoustic characteristics, 

* tillämpa verktyg i MatLab för att analysera talsignaler i tids- och 
frekvensdomän, samt i form av parametrar i en källa-filter-modell av 
talproduktionen, * apply MatLab tools to analyse speech 

signals in the time and frequency 
domains, and in terms of the parameters 
of a source-filter production model, 

* lösa givna problem angående parameterestimering i källa-filter- modell och 
analys och syntes av talsignaler med sådana modeller. 
* beskriva och implementera metoder och system för effektiv kvantisering och 
kodning av talsignaler, samt lösa givna problem kring dessa metoder,  * solve given problems regarding 

parameter estimation in source-filter 
production models and regarding speech 
analysis and synthesis using these 
models, 

* beskriva och implementera metoder för talförbättring (t.ex.   
störningsundertryckning), och lösa givna problem kring dessa metoder, 
* beskriva och implementera enklare tillämpningar av mönsterigenkänning för 
tal, såsom talar- och tal-igenkänning, samt lösa givna problem kring dessa 
metoder. 

 * describe and implement methods and 
systems for efficient quantization and 
coding of speech signals, and solve 
given problems regarding these 
methods, 

 
För att uppnå högre betygsgrader skall deltagare också kunna  * describe and implement methods for 

speech enhancement, and solve given 
problems regarding these methods, 

* lösa mer avancerade givna problem i alla ovannämnda områden. 
 

 * describe and implement simple 
pattern-recognition applications of 
speech processing, such as speaker and 
speech recognition, and solve given 
problems regarding these methods. 

Kursinnehåll 
Kursen behandlar aktuella metoder i talsignalbehandling och ger praktisk 
erfarenhet av att tillämpa dessa metoder. 
Kursen innehåller avsnitt av följande fyra områden av To achieve higher grades, students 

should also be able to  talsignalbehandling: 
* analys och syntes av talsignaler, * solve more advanced given problems 

in all areas mentioned above. * kvantisering, kodning och överföring av talsignaler, 
* talförbättrring (t.ex. störningsundertryckning) Syllabus 
* akustisk talarigenkänning och taligenkänning. The course is about current speech 

signal processing technology and 
provides hands-on experience with the 
application of signal processing 
methods. The course includes topics in 
four main branches of audio speech 
processing: 

 

Förkunskaper 
2E1423/EQ1220 Signalteori eller likvärdig 

Kursfordringar * analysis-synthesis of speech, 
Skriftlig tentamen (75%), hemuppgift (25%). * speech quantization, coding, and 

transmission, 
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* speech enhancement, 
Kurslitteratur * acoustic speaker and/or speech 

recognition. Vary, P & Martin, R: Digital Speech Transmission. Enhancement, coding, and 
error concealment. Wiley, 2006. Prerequisites 
Tillkommande material. 2E1423/ EQ1220 Signal Theory, or 

equivalent  
Requirements 
Written examination (75%), home 
assignments (25%). 

Required Reading 
Vary, P & Martin, R: Digital Speech 
Transmission. Enhancement, coding, 
and error concealment. Wiley, 2006. 
Additional tutorial material. 
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EN2400  Bildbehandling  Image Processing 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Bastiaan Kleijn, 

bastiaan.kleijn@s3.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

D Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 8869 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
E4, TTLSM1, TTLSM2 Föreläsningar    24 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Övningar    24 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/courses/2E1405  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1405 

Replaces 2E1405 

Kortbeskrivning Abstract 
The course treats current image 
processing technology by means of 
lectures and laboratory exercises. It 
provides hands-on experience with the 
application of signal processing 
methods. The course is an optional 
course for all programs. It is given 
during period 4, and is worth 4 credits. 
The course is given in English. 

The course treats current image processing technology by means of lectures 
and laboratory exercises. It provides hands-on experience with the application 
of signal processing methods. The course is an optional course for all 
programs. It is given during period 4, and is worth 4 credits. The course is 
given in English. 
 

Mål 
To provide an understanding of image processing technology. Aim 

To provide an understanding of image 
processing technology.  

Kursinnehåll Syllabus 
Fundamentals of image processing: vision, physics of light, image acquisition 
by sensors, image sampling and quantization. Spatial image based 
enhancement. Frequency-domain based image enhancement. Image 
restoration: degradation models and noise models, spatial filtering methods, 
model estimation. Color image processing: color models, color 
transformations, color enhancement, color segmentation. Image compression 
fundamentals: lossy and lossless compression, image coding standards. 

Fundamentals of image processing: 
vision, physics of light, image 
acquisition by sensors, image sampling 
and quantization. Spatial image based 
enhancement. Frequency-domain based 
image enhancement. Image restoration: 
degradation models and noise models, 
spatial filtering methods, model 
estimation. Color image processing: 
color models, color transformations, 
color enhancement, color segmentation. 
Image compression fundamentals: lossy 
and lossless compression, image coding 
standards. 

 

Förkunskaper 
2E1423 Signal Theory or equivalent. 

Kursfordringar 
Prerequisites Written examination (75%), home assignments (25%). 
2E1423 Signal Theory or equivalent. 

Kurslitteratur Requirements 
R. C. Gonzales and R.E. Woods. Digital Image processing, (second ed.), 
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2002. 

Written examination (75%), home 
assignments (25%). 

 Required Reading 
R. C. Gonzales and R.E. Woods. Digital 
Image processing, (second ed.), Prentice 
Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 
2002. 
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EN2500  Informationsteori och källkodning  Information Theory and Source 
Coding 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Bastiaan Kleijn, 
bastiaan.kleijn@s3.kth.se 

 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Kursnivå/Level 
A-F Tel. 08-790 8869 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
I3, IT4 Föreläsningar    36 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Övningar    12 h          
E4  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/courses/2E1410 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Abstract 
The course treats the principles 
underlying the encoding of speech, 
audio, video, and images at low bit rates. 
Source coding techniques such as scalar 
and vector quantization, orthogonal 
transforms, and linear prediction are 
introduced and their performance is 
analyzed theoretically. The theoretical 
bounds on the performance of source 
coders are discussed. 

Kursen behandlar principer för kodning av tal, ljud, video och grafik vid låg 
bithastighet. Källkodningsteknik, till exempel skalär- och vektorkvantisering, 
ortogonala transformer och linjär prediktion presenteras och deras 
verkningssätt analyseras teoretiskt. De teoretiska begränsningarna för 
källkodare diskuteras. 
 

Mål 
Att ge en förståelse för de teoretiska grunderna för källkodning. 

Aim  To obtain an understanding of the 
theoretical principles of source coding. Kursinnehåll 

Information theory of discrete and continuous variables: entropy, Kraft 
inequality, relative entropy, entropy rate, redundancy rate, mutual information, 
asymptotic equipartition. Estimation of probability density and probability 
mass functions. Expectation-Maximization algorithm. Maximum entropy 
principle.  

Syllabus 
Information theory of discrete and 
continuous variables: entropy, Kraft 
inequality, relative entropy, entropy rate, 
redundancy rate, mutual information, 
asymptotic equipartition. Estimation of 
probability density and probability mass 
functions. Expectation-Maximization 
algorithm. Maximum entropy principle.  

 
Lossless coding: nonadaptive codes: Shannon, Huffmann, arithmetic codes. 
Universal and adaptive codes. Ziv-Lempel codes.   
 Lossless coding: nonadaptive codes: 

Shannon, Huffmann, arithmetic codes. 
Universal and adaptive codes. Ziv-
Lempel codes.  

Rate-distortion theory: the rate-distortion function, Shannon lower bound, rate 
distribution over independent variables, reverse waterfilling, Blahut algorithm.
  
High-rate quantization: constrained-resolution and constrained-entropy 
quantization. Vector versus scalar quantization. Practical high-rate-theory-
based quantizers: mixture and lattice quantizers, companding. 

Rate-distortion theory: the rate-
distortion function, Shannon lower 
bound, rate distribution over 
independent variables, reverse 
waterfilling, Blahut algorithm.  

Low-rate quantization: Lloyd training algorithm for constrained-resolution 
and constrained-entropy cases. Structured vector quantization (tree-structured, 
multi-stage, gain-shape, lattice). Fast search methods.  

 
High-rate quantization: constrained-
resolution and constrained-entropy 
quantization. Vector versus scalar 
quantization. Practical high-rate-theory-
based quantizers: mixture and lattice 
quantizers, companding. 

 
Transforms and filter banks: bases and frames. Transforms and filter banks. 
Fixed transforms: DFT, DCT, MLT, Gabor frames, Balian-Low theorem. A-
priori adaptation: Karhunen-Loeve, a-priori energy concentration. A-posteriori 
adaptation: a-posteriori energy concentration, best-basis search, matching 
pursuit.  

 
Low-rate quantization: Lloyd training 
algorithm for constrained-resolution and 
constrained-entropy cases. Structured 
vector quantization (tree-structured, 
multi-stage, gain-shape, lattice). Fast 
search methods.  

 
Linear prediction: closed-loop prediction, noise-shaping, analysis-by-
synthesis, spectral flatness, Kolmogorov's Formula, spectral flatness, 
redundancy, forward and backward prediction. 

 
Transforms and filter banks: bases and 
frames. Transforms and filter banks. 
Fixed transforms: DFT, DCT, MLT, 
Gabor frames, Balian-Low theorem. A-
priori adaptation: Karhunen-Loeve, a-

 

Förkunskaper 
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2E1423 Signalteori eller motsvarande kunskaper. priori energy concentration. A-posteriori 
adaptation: a-posteriori energy 
concentration, best-basis search, 
matching pursuit.  

Kursfordringar 
Skriftlig examen (4 p). 
Hemuppgift (1 p).  

Linear prediction: closed-loop 
prediction, noise-shaping, analysis-by-
synthesis, spectral flatness, 
Kolmogorov's Formula, spectral 
flatness, redundancy, forward and 
backward prediction. 

Kurslitteratur 
W.B. Kleijn, A basis for source coding, KTH-S3 (2004). 
 

Prerequisites 
2E1423 Signal Theory or equivalent. 

Requirements 
Written examination (4 credits). 
Homework (1 cr). 

Required Reading 
W.B. Kleijn, A basis for source coding, 
KTH-S3 (2004). 
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EP1100  Datakommunikation och datornät  Data Communications and 
Computer Networks 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Gunnar Karlsson, gk@ee.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08-790 4260 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D3, I2, MEDIA2 Övningar    18 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E3, E4 Lab    4 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
D4, F4 Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.ee.kth.se/lcn/courses/2E1616/index.
shtml 

Kurssida/Course Page 

Ges på Campus Valhallavägen 

Given at Campus Valhallavägen 

Ersätter 2E1616 

Replaces 2E1616 

Kortbeskrivning Abstract 
The course is focused on protocols, 
network equipment and the 
infrastructure that provide the 
foundation for communication systems 
such as the Internet, local area networks, 
metropolitan area networks and wide 
area networks. The course gives both 
practical and general knowledge of 
communication systems. 

Kursen fokuserar på protokoll och nätverksutrustning i 
kommunikationssystem såsom Internet, lokala nätverk, stadsnät och 
landstäckande nät. Kursen ger både praktiska och mer övergripande kunskaper 
om kommunikationssystem: Den behandlar principer och metoder för att 
konstruera digitala kommunikationssystem med tyngdpunkt på datalänk- 
nätverksprotokoll, och ger även en introduktion till TCP/IP-stacken och dess 
protokoll. 
 The course will treat the principles and 

methods for constructing digital 
communication systems with emphasis 
on communication protocols from 
physical access to the network level. 

Mål 
Syftet med kursen är att ge en god grund för fortsatta studier av 
kommunikationsnät, samt ge en översikt av kommunikationsteknologier och 
underliggande systemprinciper, samt konstruktionsprinciper och -metoder för 
systemutveckling. 

Aim 
The purpose of the course is to give a 
solid foundation for further studies of 
communication systems as well as to 
survey communication technologies, 
networks and protocols, and to provide 
the basics of underlying design ideas, 
construction principles and methods. 

 

Kursinnehåll 
• Dataöverföring och fysisk infrastruktur: analog och digital 

överföring, linjekodning och modulering, SDH/SONET, ADSL och 
andra DSL, transmissionsmedia, kapacitets- och effektberäkningar, 
multiplexering, asynkron och synkron överföring. 

Syllabus 
• Data transmission and 

physical infrastructure: 
analogue vs. digital 
transmission,  line coding, 
SDH/SONET, ADSL and 
other DSL, transmission 
media, Calculation of 
capacity limits and link 
budgets, multiplexing, 
asynchronous and 
synchronous transmission. 

• Flödesreglering och felövervakning: stop&wait och sliding window, 
feldetektering och -hantering, felrättande koder, omsändning (ARQ). 

• Skiktade modeller: översikt över OSI och TCP/IP. 
• Lokala nätverk: topologier, accesstyrning, token ring, Ethernet, 

trådlösa nät, sammanbryggade nät, "spanning tree", VLAN, 
länkprotokoll. 

• Paket- och kretskoppling: WAN (Wide Area Network) och publika 
nät, principer och protokoll. 

• Flow control and error 
control: flow control 
(stop&wait, sliding window), 
error detection and error 
handling, error correcting 
codes, retransmission (ARQ). 

• Sammankopplade nät: Internetprotokoll (IP), förbindelseorienterat 
och förbindelsefritt, vägvalsprotokoll och -algoritmer  

• Transportnivå: TCP, UDP. 
• Kommunikationsmodeller: "Client-server" och "peer-to-peer". 

Tillämpningar: DNS, SMTP, FTP, HTTP, Telnet mm. • Layered models: overview of 
OSI and TCP/IP.  

• LAN (Local Area Network) 
and LAN-systems: Förkunskaper 
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Högskolematematik och matematisk statistik, kunskap om operativsystem 
(UNIX) önskvärd. 

topologies, access- 
techniques and protocols, 
token ring, Ethernet, wireless 
networks bridged networks, 
spanning tree computation 
and VLAN. 

Påbyggnad 
2E1605 Internetworking 
2E1618 Köteori och teletrafiksystem • Packet and circuit switching: 

WAN (Wide Area Network) 
and public networks, 
principles, characteristics and 
protocols. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen  
Godkänd laborationskurs 

• Internetworking and IP: 
design principles and 
building blocks, connection 
oriented vs. connectionless 
protocols, Internet routing 
and Internet Protocol (IP). 

Kurslitteratur 
B. A. Forouzan: Data Communications and Networking, 3:e uppl., McGraw-
Hill 2004. ISBN 0-07-251584-8. 
 

• Transport layer protocols: 
TCP, UDP. Anmälan 

• Kommunikationsmodeller: 
"Client-server" and "peer-to-
peer". Applications: DNS, 
SMTP, FTP, HTTP, Telnet 
mm. 

 
Till tentamen: Obligatorisk för omtentamen 

Prerequisites 
College mathematics and mathematical 
statistics, operating system (UNIX) 
knowledge desired. 

Follow up 
2E1605 Internetworking. 
2E1618 Queuing theory and teletraffic 
theory. 

Requirements 
Laboratory course  
Written exam. 

Required Reading 
B. A. Forouzan: Data Communications 
and Networking, 3:e uppl., McGraw-
Hill 2004. ISBN 0-07-251584-8. 

Registration 
Exam: Mandatory for make-up exam. 
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EP1110  Datalänkar och lokala nät  Data Links and Local Area 
Networks 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Peter Sjödin,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 790 4255 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English Övningar    14 h          Språk/Language 
  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1623 

Replaces 2E1623 

Kortbeskrivning Abstract 
This course focuses on techniques for 
data links and local area networks. It 
gives a deep understanding about local 
area networks, and an overview of 
common transmission technologies. 

Kursen fokuserar på teknik för datalänkar och lokala nätverk. Den ger 
djupgående kunskaper om lokala nätverk, samt en översikt över vanliga 
transmissionstekniker. 
 

Aim Mål The purpose of the course is to give a 
good understanding about basic 
techniques for data links, and thorough 
knowledge about principles of and 
technologies for local area networks. 

Syftet med kursen är att ge goda kunskaper om de grundläggande teknikerna 
för datalänkar, samt en ingående kännedom om principer och 
kommunikationsteknologier för lokala nät. 
 

Syllabus Kursinnehåll * Data transmission: channel limitations. 
Analog and digital transmission, line 
coding and modulation. Multiplexing. 

* Dataöverföring: Begränsningar hos kanaler. Analog och digital överföring, 
linjekodning och modulering. Multiplexering. 

* Physical infrastructure and 
transmission media: SDH/SONET, 
xDSL, PON, wireless networks. 

* fysisk infrastruktur och transmissionsmedia: SDH/SONET, ADSL och andra 
DSL, PON, trådlösa nät. 
* Flödesreglering och felövervakning: stop&wait och sliding window, 
feldetektering och -hantering, felrättande koder, omsändning (ARQ). 

* Flow and error control: stop&wait and 
sliding window, error detection and 
control, error correcting codes, 
retransmissions (ARQ). * Multiple access och kanalisering: TDMA, FDMA, WDMA, CDMA, 

CSMA/CD, CSMA/CA. Trådlös kanalisering, spread spectrum, OFDM, mm. 
Access-protokoll för optiska nät. MPLS och GMPLS. 

* Multiple access and channelization: 
TDMA, FDMA, WDMA, CDMA, 
CSMA/CD, CSMA/CA. Wireless 
channelization, spread spectrum, 
OFDM, etc. Access protocols for optical 
networks. MPLS and GMPLS. 

* Lokala nätverk: topologier, accesstyrning, Ethernet, trådlösa LAN, 
sammanbryggade nät, "spanning tree", virtuella LAN, länkprotokoll. 
* Metro-nätverk: Metro Ethernet, ringnät, WiMAX. 
 * Local area networks: topologies, 

access control, Ethernet, wireless LANs, 
bridged networks, "spanning tree", 
virtual LANs. Data link protocols. 

Förkunskaper 
Högskolematematik och matematisk statistik. 

* Metro area networks: Metro Ethernet, 
ring networks, WiMAX. Påbyggnad 

2G1305 Internetworking 
2G1318 Köteori och teletrafiksystem 
2E1432 Digital kommunikation 

Prerequisites 
College mathematics and mathematical 
statistics. 

Follow up Kursfordringar 
2G1305 Internetworking 
2G1318 Queuing Theory and Teletraffic 
Systems 
2E1432 Digital Communications. 

Skriftlig tentamen (TEN1; 4 p). 
Godkänd laborationskurs (LAB1; 1 p). 

Kurslitteratur 
Requirements Meddelas senare. 
Laboratory course (LAB1; 1 credit). 
Written exam. (TEN1; 4 credits).  

Required Reading 
To be decided. 
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EP2120  Internetworking  Internetworking 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
A Föreläsningar    20 h          Kursnivå/Level 
A-F Övningar    20 h          Betygsskala/Grading, KTH 
  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4, MEDIA3, MEDIA4 Obligatorisk för/Compulsory for 
D4, E3, E4, TTLSM1, TTLSM2 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1605 

Replaces 2E1605 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives in-depth knowledge 
about the mechanisms and protocols 
used in the current and future Internet. 

Kursen ger en fördjupad kunskap om de mekanismer och protokoll som 
används i dagens och framtidens Internet. 
 

Aim 
Mål The students will after the course have 

theoretical knowledge about 
functionality and principles, as well as 
practical skills to plan, analyse, 
implement, and manage Internet based 
network functions. 

Studenterna kommer efter kursen att ha såväl teoretiska kunskaper om 
funktionalitet och principer, som praktiska färdigheter att planera, analysera, 
implementera och hantera internetbaserade nätfunktioner. 
 

Syllabus Kursinnehåll The course consists of lectures that 
focus on principles and functionality of 
current and future Internet architectures, 
as well as assignments that yield 
practical skills. 

Kursen består av föreläsningar som belyser principer och funktioner i dagens 
och framtidens Internet-arkitektur och övningar som ger praktiska färdigheter.
Områden som omfattas är: 

• Vad Internet är och vilka är dess designprinciper. Areas covered: 
• Underliggande länklager och hur de samverkar med IP (Ethernet, 

PPP, bryggning, learning, etc). 
• What the Internet is and its 

underlying design principles. 
• Underlying link technologies 

and how they interact with 
IP. (Ethernet, PPP, bridging, 
learning, etc) 

• Vilka protokoll som ingår i TCP/IP (IP, UDP, TCP, ICMP, etc). 
• Förståelse för grundprinciper som skiktning, enkapsulering och 

multiplexering. 
• IP adressering, subnätning och kontrollmekanismer. • What protocols are required 

to allow internetworking (IP, 
TCP, UDP, ICMP, etc.) • Transport protokoll: TCP och UDP 

• Routing och dynamiska routing protokoll (RIP, OSPF, BGP). • Understanding of TCP/IP 
protocol stack, layering, 
encapsulation and 
multiplexing. 

• Autokonfiguration och namnuppslag (BOOTP, DHCP, DNS) 
• IP multicast och multicast routing (IGMP, DVMRP, PIM, etc). 
• Nätövervakning, trafikmätningar och trafikanalys (bl a SNMP). • Concepts of bridging, 

learning, virtual LANs, and 
how they relate to routing. 

• Nätsäkerhet (IPsec, brandväggar, kryptering). 
• IP QoS (Traffic Engineering, RSVP, IntServ, Diffserv) 

• IP Addressing, subnetting 
and control mechanisms. • Avancerade nätlösningar (MPLS, VPN, etc) 

• IP Mobilitet (t.ex. Mobile IPv4) • Transport protocols, 
including UDP and TCP. • Router och Nät Arkitekturer 

• Details of routing and routing 
protocols (RIP, OSPF, BGP) • Standardiseringsarbete - IETF och RFC:er. 

• Nästa generation Internet protokoll (IPv6). • Autoconfiguration and name 
resolution (BOOTP, DHCP, 
DNS) 

 

Förkunskaper • IP Multicast and multicast 
routing (IGMP, DVMRP, 
PIM, etc) 

2G1316 Datakommunikation och datornät 
eller 
2G1317 Datakommunikation och datornät för I-programmet • Network Mangement, Traffic 

measurements and analyzing. 
(eg. SNMP) Påbyggnad 

• Network security (IPsec, 
firewalls, encryption) T.ex.  

2G1319 Kommunikationssystem 
2G1325 Practical Voice Over IP (VoIP) 

• IP QoS (Traffic Engineering, 
RSVP, Intserv, Diffserv, etc) 

1142 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

2G1326 Mobile Presence 
2G1330 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 
2G1332 Hantering av nätverk och sammankopplade system 

• Advanced networking 
(MPLS, VPN, etc) 

• IP mobility (Mobile IP) 
• Router and Network 

Architectures Kursfordringar 
• Standarization work - IETF 

and RFCs För Kista gäller: 
 
Övningar (ÖVN 1; 4 hp) 
 
För Valhallavägen gäller : 
 
Skriftlig tentamen, (TEN 1 ; 4,5 hp) 
Laborationer (LAB 1 ; 3 hp) 

• IPv6 and how it differs from 
IPv4. 

Prerequisites 
2G1316 Computer communication and 
computer networks or 
2G1317 Computer communication and 
computer networks for the I program 

Follow up 
Kurslitteratur For instance  

2G1319 Communication Systems 
Design 
2G1325 Practical Voice Over IP (VoIP)
2G1326 Mobile Presence 
2G1330 Wireless and Mobile Network 
Architectures 
2G1332 Management of Network and 
Networked Systems 

Behrouz A. Forouzan, TCP/IP Protocol Suite, 3nd Edition, 2005, McGraw-
Hill, ISBN 0-07-296772-2 
 

Requirements 
In Kista 
 
Written assignments (ÖVN 1; 4 credits) 
 
For Campus Valhallavägen: 
 
Written examina (TEN 1 ; 4,5 cr) 
Laboration (LAB 1 ; 3 cr) 

Required Reading 
Behrouz A. Forouzan, TCP/IP Protocol 
Suite, 3nd Edition, 2005, McGraw-Hill, 
ISBN 0-07-296772-2 
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EP2200  Köteori och teletrafiksystem  Queuing Theory and Teletraffic 
Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Viktoria Fodor, vfodor@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel. 08-7904261 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
I3 Övningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
I3, IT4, MEDIA4  Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
D4 Rekommenderad för/Recommended for 
D4, E4, TTLSM1 Valfri för/Elective for 
Engelska/English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1618 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1618. 

The course replaces 2E1618. 

Kortbeskrivning Abstract 
Queuing theory is the basis for 
performance evaluation and 
dimensioning of telecommunication and 
computer communication networks, 
road traffic systems, and transport 
systems in general. This course treats 
queuing systems with an emphasis on 
the classical models. The theory is 
illustrated by problems drawn from 
telecommunication and computer 
communication. 

Köteorin utgör en grund för prestandautvärdering och dimensionering av tele- 
och datorkommunikationsnät, vägtrafiksystem och transportsystem i 
allmänhet. Kursen behandlar kösystem med betoning på klassiska modeller. 
Teorin illustreras med exempel från tele- och datorkommunikation. 
 

Mål 
Kursen avser att ge grundläggande kunskap i modellering och analys av 
kösystem för tillämpning på kommunikationsnät. 
 Aim 

The course gives a basic knowledge in 
modelling and analysis of queuing 
systems with applications to 
communication systems. 

Kursinnehåll 
Den här kursen innehåller den klassiska teorin för kösystem: 

• Kösystemens grundbegrepp, såsom Kendalls notation och Littles 
sats. Syllabus 

• Markovkedjor i diskret och kontinuerlig tid, födelse-dödsprocesser 
och Poissonprocessen. 

This course includes the classical theory 
for queuing systems: 

• Basic terminology, Kendall’s 
notation and Little’s theorem. 

• Väntsystem med en eller flera betjänare, samt system med ändlig 
bufferstorlek och ändligt antal användare (M/M/). • Discrete and continuous time 

Markov chains, birth-death 
processes, and the Poisson 
process.  

• Väntsystem med allmänna betjäningfördelningar (M/G/1): 
stegmetoden, P-K:s medelvärdes- och transformformler, samt system 
med prioritet och avbruten betjäning. 

• Markovian waiting systems 
with one or more servers, and 
systems with infinite as well 
as finite buffers and finite 
user populations (M/M/). 

• Upptagetsystem enligt Erlang, Engset och Bernoulli. 
• Öppna och slutna könät, speciellt Jacksonska nät. 

Teorin illustreras med exempel från tele- och datorkommunikation, såsom 
spärring av kretskopplade förbindelser, preventiv och reaktiv hantering av 
stockning och trafikstyrning för garanterad tjänstekvalitet i paketkopplade nät. • Systems with general service 

distributions (M/G/1): the 
method of stages, Pollaczek-
Khinchin mean-value 
formula and and systems 
with priority and interrupted 
service. 

 

Förkunskaper 
2G1316, 2G1501, eller 2G1317 
5B1506 eller 5B1504 

• Loss systems according to 
Erlang, Engset and Bernoulli. Påbyggnad 

• Open and closed queuing 
networks, Jacksonian 
networks. 

2E1632 Hantering av nätverk och sammankopplade system 
2G1319 Kommunikationssystem 
2E1512 Radionät The theory is illustrated by examples 

from telecommunication and computer 
communication such as blocking in 
circuit switched networks, preventive 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp) 

1144 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

Inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp) and reactive congestion control, and 
traffic control for guaranteeing quality 
of service. Kurslitteratur 

Meddelas på kursens hemsida Prerequisites 
 2G1316, 2G1501, or 2G1317 

5B1506 or 5B1504 
Anmälan 

Follow up 
 2E1632 Management of Networks and 

Networked Systems 
2G1319 Communication Systems 
Design 
2E1512 Wireless Networks 

Till tentamen: Omtentamen: Obligatorisk 

Requirements 
Written exam (TEN1; 5 cr) 
Assignment (INL1; 1,5 cr) 

Required Reading 
Will be listed on the course page on the 
web. 

Registration 
Exam: Re-examination: Mandatory 

 

1145 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

EP2210  Prestandaanalys för kommunikationsnätverk  Performance Analysis of 
Communication Networks 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Viktoria Fodor, vfodor@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-7904261 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
 Lektioner    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
D4 Projektuppgift    30 h          Rekommenderad för/Recommended for 
D4, TTLSM1, TTLSM2  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1624 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1624. 

The course replaces 2E1624. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course focuses on modelling and 
analyzing communication networks, 
network protocols and applications, 
using mathematical tools. It is designed 
for advanced undergraduates and 
graduate students. 

The course focuses on modelling and analyzing communication networks, 
network protocols and applications, using mathematical tools. It is designed 
for advanced undergraduates and graduate students. 
 

Mål Aim By the end of the course students will be able to construct tractable models of 
complex networking problems and attack performance problems with 
analytical methods or simulation. These abilities are necessary for everyone 
working on technical fields - to understand the capabilities of specific 
technologies and the success or failure of new trends.  

By the end of the course students will be 
able to construct tractable models of 
complex networking problems and 
attack performance problems with 
analytical methods or simulation. These 
abilities are necessary for everyone 
working on technical fields - to 
understand the capabilities of specific 
technologies and the success or failure 
of new trends.  

 

Kursinnehåll 
The course consists of 24 hours of lectures, home assignments requiring 
roughly 20 and project work requiring 30 hours of work by each students.  Syllabus 
 The course consists of 24 hours of 

lectures, home assignments requiring 
roughly 20 and project work requiring 
30 hours of work by each students.  

The course addresses performance issues in current and future Internet 
architectures:  

• Multi-access communication: CSMA/CD - reservation techniques 
(token and polling) - packet radio networks (WLANs)  

 
The course addresses performance 
issues in current and future Internet 
architectures:  

• Routing in data networks: shortest path routing - optimal routing and 
topology design • Multi-access communication: 

CSMA/CD - reservation 
techniques (token and 
polling) - packet radio 
networks (WLANs)  

• Flow control (TCP)  
• Quality of service (QoS) in IP networks:  requirements for 

multimedia transmission - network support: scheduling, shaping, 
forward error correction  • Routing in data networks: 

shortest path routing - 
optimal routing and topology 
design 

• Current research topics on network performance   
 

Förkunskaper • Flow control (TCP)  
• Quality of service (QoS) in 

IP networks:  requirements 
for multimedia transmission - 
network support: scheduling, 
shaping, forward error 
correction  

2E1618 Queuing theory and teletraffic systems (e.g., 2G1318 or equivalent 
knowledge);  
Datacommunication and Computer Networks (e.g., 2G1316); and permission 
of the instructor. 

Kursfordringar • Current research topics on 
network performance   Assigned paper (TEN1, 3 credits) Home assignments (OVN, 2 credits). 

Prerequisites Kurslitteratur 
2E1618 Queuing theory and teletraffic 
systems (e.g., 2G1318 or equivalent 
knowledge);  

The course will be based on the book Data Networks by Dimitri Bertsekas and 
Robert Gallager, Prentice Hall, ISBN 0-13-200916-1 and on selected papers. 
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 Datacommunication and Computer 
Networks (e.g., 2G1316); and 
permission of the instructor. 

Requirements 
Assigned paper (TEN1, 3 credits) Home 
assignments (OVN, 2 credits). 

Required Reading 
The course will be based on the book 
Data Networks by Dimitri Bertsekas and 
Robert Gallager, Prentice Hall, ISBN 0-
13-200916-1 and on selected papers. 
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EP2300  Nätverkshantering  Management of Networks and 
Networked Systems 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Rolf Stadler,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    20 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
IT3, IT4, TEMSM1, TINWM1, TSMKM1 Lab    20 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
D4, I3 Rekommenderad för/Recommended for 
D4, E4, TTLSM1, TTLSM2 Valfri för/Elective for 
Engelska/English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1632 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1632. 

The course replaces 2E1632. 

Kortbeskrivning Abstract 
The course gives a modern introduction 
into network and systems management. 
Topics found in traditional network 
management textbooks, e.g., standards 
for management protocols, data models, 
and architectures, are given less space. 
Emphasis is put on new approaches, 
such as decentralized management, and 
the management of emerging 
technologies, e.g., web services. 

The course gives a modern introduction into network and systems 
management. Topics found in traditional network management textbooks, e.g., 
standards for management protocols, data models, and architectures, are given 
less space. Emphasis is put on new approaches, such as decentralized 
management, and the management of emerging technologies, e.g., web 
services. 
 

Mål 
Aim After taking the course, students will understand the importance of 

management in the context of networks, services and distributed systems. 
They will know the current approaches to manage different technologies and 
the role of standardization. Finally, they will be able to design and implement 
simple management functions on a real system. 

After taking the course, students will 
understand the importance of 
management in the context of networks, 
services and distributed systems. They 
will know the current approaches to 
manage different technologies and the 
role of standardization. Finally, they will 
be able to design and implement simple 
management functions on a real system. 

 

Kursinnehåll 
The lectures are given at IT-University in Kista and are telecast live to the 
KTH campus in Stockholm. (See course web site for details.) Syllabus 

The lectures are given at IT-University 
in Kista and are telecast live to the KTH 
campus in Stockholm. (See course web 
site for details.) 

The lectures are complemented by programming assignments, which can be 
performed on-line and do not require lab presence. (See course web site for 
details.) 

The lectures are complemented by 
programming assignments, which can be 
performed on-line and do not require lab 
presence. (See course web site for 
details.) 

Classical topics: 
• SNMP-A Management Protocol and a Framework  
• Other Management Frameworks (e.g., TMN)  
• Management Paradigms (e.g., Management by Delegation)  Classical topics: Modern topics: • SNMP-A Management 

Protocol and a Framework  • Decentralized Management Systems  
• Other Management 

Frameworks (e.g., TMN)  
• Self-Configuration and Self-Management  
• Management of Internet and Web Services  • Management Paradigms 

(e.g., Management by 
Delegation)  

• Policy-based Management  
 

Modern topics: 
Förkunskaper • Decentralized Management 

Systems  To benefit from the course. students should have a background in computer 
communication and have basic programming skills in either C/C++ or in Java. 
For computer communication, I recommend  2G1316 or  2G1501 as 
introductory courses, and possibly also a follow-up course, such as 2D1392, 
2G1305, or 2G1507. 

• Self-Configuration and Self-
Management  

• Management of Internet and 
Web Services  

• Policy-based Management  
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Påbyggnad Prerequisites 
To benefit from the course. students 
should have a background in computer 
communication and have basic 
programming skills in either C/C++ or 
in Java. For computer communication, I 
recommend  2G1316 or  2G1501 as 
introductory courses, and possibly also a 
follow-up course, such as 2D1392, 
2G1305, or 2G1507. 

2E1633 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar. 
2E1603 Datakommunikation - ekonomi – ledarskap. 
2G1319 Communication Systems Design. 
M.Sc. project (exjobb). 

Kursfordringar 
Written examination (2,5 credits) 
Lab projects (2,5 credits) 

Follow up 
Kurslitteratur 2E1633 Nätverkstjänster och 

internetbaserade tillämpningar. 
2E1603 Datakommunikation - ekonomi 
– ledarskap. 
2G1319 Communication Systems 
Design. 
M.Sc. project (exjobb). 

The course is not based on a specific textbook. For an introduction into 
SNMP, which covers only a part of the course, I recommend William 
Stallings: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, Addison-Wesley 
Pub Co; ISBN: 0201485346; 3rd edition (1998).  
 

Requirements 
Written examination (2.5 credits) 
Lab projects (2.5 credits) 

Required Reading 
The course is not based on a specific 
textbook. For an introduction into 
SNMP, which covers only a part of the 
course, I recommend William Stallings: 
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 
1 and 2, Addison-Wesley Pub Co; 
ISBN: 0201485346; 3rd edition (1998).  
 

 

1149 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

EP2910  Kommunikationsnät I  Communication Networks I 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 Thomas Lindh, 

Thomas.Lindh@sth.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TNSSM1 Föreläsningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
 Övningar    16 h          Språk/Language 
 Lab    16 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Mål Aim 
The course is focused on principles and 
architectures for communication 
networks with an emphasize on the 
system level and the lower layers of the 
open system for data communications. 

Kursen ska ge kunskap om principer och strukturer för kommunikationsnät 
med betoning på systemförståelse och de nedre nedre lagren i den öppna 
kommunikationsmodellen.  
Efter genomgången kurs ska deltagarna 

After completing the course the 
participants should be able to • förklara de gängse modellerna för datakommunikation mellan öppna 

system; • explain the common models 
for data communication 
between open systems; 

• utföra beräkningar av kapacitet, dämpning, kanalkapacitet mm för 
kommunikation över en brusfri kanal och en kanal med brus; 

• calculate essential parameters 
such as attenuation, channel 
capacity, bit and baud rate 
etc. for an ideal 
communication channel and 
a channel with noise; 

• tolka och utföra grundläggande modulering och kanalkodning; 
• utföra beräkningar enligt "cyclic redundancy check" (CRC) för 

felupptäckt; 
• lösa problem relaterade flödeskontroll och omsändningar enligt 

"stop-and-wait", "go-back-N" och "selective reject" för datalänkar; • understand and solve 
problems regarding basic 
modulation and channel 
encoding; 

• förklara olika tillträdesmetoder för lokala nät (trådbundna och 
trådlösa); 

• förklara skillnader och likheter mellan datagramnät, virtuellt 
kretskopplade nät och kretskopplade nät; 

• perform cyclic redundancy 
check (CRC) for error 
detection; • utföra dimensionering av transmissionsnät och kretskopplade nät 

med grundläggande trafikteoretiska metoder; • solve problems related to 
flow control and 
retransmission according to 
"stop-and-wait", "go-back-
N" and "selective reject" for 
data links; 

• förklara de protokollfunktioner som finns realiserade i Internet 
Protocol; 

• ha en översiktlig förståelse av funktioner på transportnivå. 
 

• explain different access 
methods in local area 
networks (wired and 
wireless); 

Kursinnehåll 
• Skiktade arkitekturer för protokoll och nätverk. OSI-modellen och 

inter-netprotokollen • explain the differences 
between networks based on 
datagrams, virtual circuits 
and circuit switched 
networks; 

• Fysiska nivån: transmissionsmedia, kodning, modulering 
• Transmissionsnät: pulskodmodulering (PCM), multiplexering, SDH-

nät, optiska nät 
• Datalänknivån: felupptäckt, felkontroll, omsändning, länkeffektivitet  • dimension transmissions 

networks and circuit 
switched networks using 
basic traffic theory; 

• Lokala nät: nättopologier, olika accessmetoder, CSMA/CD, LAN-
standarder, bryggor och switchar 

• Nätverksnivån: adressering, vägval i nät, paketförmedlande nät, 
kretskoppling och cellförmedling  

• explain the functions 
implemented in the Internet 
protocol (IP); • Internet Protocol (IP). Routing 

• briefly understand the 
transport layer functions. • Telefonnätet, mobila nät, signalering 

• Virtuella kretsar: cellbaserade nät och frame relay. 
Syllabus • Nätplanering och tillämpad trafikteori • Layered architectures of 

protocols and networks, the 
OSI model and the Internet 
protocols.  

 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper inom matematik och telekommunikation. • The physical layer: 

Transmission media, 
encoding, modulation  Kursfordringar 
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Godkänd tentamen 
(TEN1, 4.5p), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer 
(LAB1 3p), betygsskalan U eller G 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 

• Transmission networks: 
Pulse code modulation 
(PCM), multiplexing, 
networks based on 
synchronous digital hierarchy 
(SDH), optical networks  

• The data link layer: Error 
detection, error control, 
retransmission, link 
utilization  

Kurslitteratur 
W. Stallings: Data and computer communications. 
 

• Local area networks: 
Network topologies, access 
methods, DSMA/CD, LAN 
standards, bridges and 
switches  

• The network layer: 
Addressing, routing, packet 
switching, circuit switching, 
and cell-based switching  

• The Internet protocol. 
Routing protocols  

• Telephony networks: mobile 
networks, signaling  

• Virtual circuit networks: 
Cell-based networks, frame 
relay  

• Network planning and 
applied traffic theory 

Prerequisites 
Basic knowledge in mathematics and 
telecommunications 

Requirements 
Passed written exam 
(TEN1, 4.5p), grades A-F 
Passed lab assignments 
(LAB1 3p), grades pass or fail 
Total grades A-F 

Required Reading 
W. Stallings: Data and computer 
communications. 
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EP2920  Kommunikationsnät II  Communication Networks II 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
A Föreläsningar    24 h          Kursnivå/Level 
A-F Övningar    16 h          Betygsskala/Grading, KTH 
 Lab    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TNSSM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
The course aims at giving thorough 
knowledge about the network, transport 
and applications layers of the TCP/IP 
protocol suite. After completing the 
course the participants should  

Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap om protokollen för TCP/IP-
baserad kommunikation med betoning på nätverks-, transport- och 
applikationslagren. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna 

• be able to design IP 
addressing including 
subnetting and supernetting 
theoretically and in lab 
assignments, 

• kunna utforma adressplanering för IP-nät, inklusive subnetting och 
supernetting teoretiskt och i en laborationsmiljö, 

• kunna förklara principerna för intern, extern routing samt routing för 
multicast, 

• be able to explain the 
principles for interior, 
exterior and multicast 
routing, 

• kunna förklara skillnaderna mellan IP verion 4 och IP version 6, 
• kunna lösa problem relaterade till transportprotokollet TCP med 

avseende på flödeskontroll och felkontroll, 
• be able to explain the 

differences between IP 
version 4 and IP version 6, 

• kunna förklara skillnader mellan olika transportprotokoll (UDP, TCP 
och SCTP) utifrån applikationernas krav på prestanda och kvalitet, 

• kunna förklara de krav som realtidskommunikation och 
multimediaöverföring ställer på nätverk, protokoll och applikationer, 

• be able to solve problems 
related to the TCP transport 
protocol regarding flow 
control and error control, • kunna förklara hur dynamisk tilldelning av IP-adresser fungerar, 

• kunna förklara hur systemet med översättning av domännamn till IP-
adresser fungerar, 

• be able to explain the 
differences between different 
transport protocols (TCP, 
UDP and SCTP) with respect 
to performance requirements 
from applications, 

• känna till grunderna för Internets modell för nätövervakning, 
• ha översiktlig kunskap om applikationsprotokoll baserade på 

Internetprotokollen, 
• utföra en programmeringsuppgift med sockets enligt en klient-server-

modell. 
• be able to explain 

requirements from real-time 
multimedia communications 
on communication networks 
and protocols, 

 

Kursinnehåll • be able to explain how 
dynamic configuration of IP 
addresses works, 

• Internet Protocol (IP), version 4 och 6  
• Transportprotokoll (TCP, UDP, SCTP) 

• know the basics of Internet 
network management, • Multicast 

• Dynamisk hantering av IP-adresser • have a brief knowledge about 
Internet application 
protocols, 

• Hantering av domännamn och IP-adresser (DNS) 
• Applikationsprotokoll  

• be able to perform client-
server programming 
assignment using sockets. 

• Multimedia och realtidskommunikation över IP 
• Nätverkshantering 
• Sockets och nätverksprogrammering Syllabus 

 • The Internet protocol version 
4 and version 6 

Förkunskaper • Transport protocols (TCP, 
UDP and SCTP) Grundläggande kunskaper i datakommunikation t.ex. motsvarande kursen 

Kommunikationsnät 1. • Multicast 
• Dynamic configuration of IP 

addresses Kursfordringar 
Godkänd redovisning 
(RED1, 4.5p), betygsskalan A-F 
Godkända laborationer 

• The domain name system 
(DNS) 

• Application protocols 
• Multimedia and real-time 
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(LAB1 3p), betygsskalan U eller G 
Slutbetyg, betygsskalan A-F 

applications 
• Network management 
• Sockets and network 

programming Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. Prerequisites 
 Communication networks I or 

equivalent course. 

Requirements 
Passed written exam 
(TEN1, 4.5p), grades A-F 
Passed lab assignments 
(LAB1 3p), grades pass or fail 
Total grades A-F 
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EP2930  Köteori  Queuing Theory 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 Armin Halilovic, 

armin.halilovic@sth.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

D Kursnivå/Level 
A-F Tel. 087904810 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TNSSM1 Föreläsningar    24 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
 Övningar    16 h          Språk/Language 
 Lab    16 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Kortbeskrivning Abstract 
After completion of the course the 
student should be able to  Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna 

• använda egenskaper för Markovkedjor för att bestämma stationära 
och tidsberoende sannolikheter för några födelse- dödsprocesser.   

• define and  explain basic 
concepts in the theory  
Markov processes, M/M/m, 
M/M/m/K and  M/M/m/K/C 
queueing systems  

• analysera och modellera problem som är relaterade till M/M/m,  
M/M/m/K och M/M/m/K/C kösystem.   

• beräkna medelväntetid, totaltid, belastning, avverkad och spärrad 
trafik, i  M/M/m,  M/M/m/K och M/M/m/K/C  kösystem.  

• derive and apply main 
formulas for some properties 
(such as stationary 
probabilities,  average 
waiting and system time, 
expected number of 
customers in the que, etc. )   
of M/M/m, M/M/m/K and  
M/M/m/K/C queueing 
systems. 

• beräkna tidsspärr och anropsspärr i M/M/m/K och M/M/m/K/C 
kösystem  

• bestämma antal betjänare och/eller betjäningsintensitet med 
utgångspunkt från givna egenskaper hos ett kösystem 

• analysera M/G/1 och G/M/1 kösystem  
• använda dataprogram ( t ex Maple, Matlab eller Mathematica) för att 

lösa problem med prestandautvärdering och dimensionering av ett 
kösystem 

• to calculate the traffic 
intensity, blocked traffic and 
the utilization of some 
queueing systems   

• solve some simple problems 
on queueing networks 

Mål 
• Stokastiska processer. Markovkedjor i diskret och kontinuerlig tid. 

Chapman -Kolmogorov ekvationer. Stationära sannolikheter. 
Födelse-dödsprocesser.  

• analyze and solve problems  
using computer aid (Maple, 
Matlab or Mathematica).  

• Grundbegrepp inom köteorin. Kendalls notation och Littles sats.  Aim 
• Ankomstprocesser och betjäningstidsprocesser.   Ködisciplin. 

Belastning. Utnyttjning. Trafikbegreppet. 
• Stochastic processes. Markov 

chains in discrete and 
continuous time. Chapman -
Kolmogorov equations. 
Stationary probabilities. 
Poisson process. Birth-death 
processes.  

• Kösystem med begränsat/obegränsat antal köplatser/kunder.  
• M/M/m: väntsystem med m betjänare, obegränsat antal köplatser och 

obegränsat antal kunder 
• M/M/m/K : väntsystem med m betjänare, K köplatser och obegränsat 

antal kunder 
• Basic concepts in queuing 

theory. Little’s theorem.  
• M/M/m/K/C : väntsystem med m betjänare, K köplatser och C 

kunder 
• Arrival processes and service 

time. Queuing disciplines. 
Stationary probabilities. 
Offered load (traffic). 
Blocked load. Effective load. 
Utilization. Blocking 
probability.  

• Upptagetsystem, typ Erlang, Engset och Bernoulli (Binomial).  
• G/M/1 och M/G/1 kösystem. Pollaczek-Khinchins formel. 
• Översikt om könätsteori. Öppna och slutna könät. Jacksonnät. 

 • Markovian wait systems.  
• Queueing system with m 

servers, infinite number of 
waiting positions and infinite 
number of customers. 

Förkunskaper 
Grundkurser i Linjäralgebra, analys och matematisk statistik 

Kursfordringar 
• Queueing system with m 

servers, limited number (=K) 
waiting positions and infinite 
number of customers. 

Godkänd tentamen 
TEN1 4,5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F  
Godkända inlämningsuppgifter 
(RED1 3 hp, betygsskala U, G) • Queueing system with m 

servers, limited number (=K) 
waiting positions and limited 
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number of customers (=C). 
Kurslitteratur • Markovian loss systems: 

Erlang’s loss system, 
Engset’s loss system, 
Binomial (Bernoulli’s ) loss 
system   

Lärobok bestäms inför varje ny start av kurs. 
Senast användes: QUEUEING MODELLING FUNDAMENTALS, Ng Cheee 
Hock,  
John Wiley & Sons LTD • Semi-markovian M/G/1 and 

G/M/1 queueing systems. 
Pollaczek-Khinchin formula . 

 

Anmälan • Survey on open and closed 
Jackson queuing networks 

 
Prerequisites Till tentamen: Enligt institutionens generella regler 
Basic knowledge in calculus, linear 
algebra and mathematical statistics. 

Requirements 
Passed exams:  
TEN1,  (4.5 ECTS Cr.), grading: 
A/B/C/D/E/Fx/F 
 
Passed lab work 
RED1,  (3 ECTS Cr.), grading:  failed, 
passed 

Required Reading 
To be announced at course start. Last 
time the following books were used: 
Ng Cheee Hock: QUEUEING 
MODELLING FUNDAMENTALS,  
John Wiley & Sons LTD 

Registration 
Exam: Contact the department for 
further information. 
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EP2940  Internettjänster och trafikmätningar  Internet Services and Traffic 
Measurements 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  2 
A Föreläsningar    24 h          Kursnivå/Level 
A-F Övningar    16 h          Betygsskala/Grading, KTH 
 Lab    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TNSSM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Multimedia services such as IPTV, IP 
telephony and video communication are 
becoming more and more widespread in 
IP networks. This development has also 
increased the need for measurements of 
performance parameters, network 
management and new Internet service 
architectures. After completing the 
course the participants should be able to 

Multimediatjänster såsom IP-TV, IP-telefoni och videoöverföring blir allt 
vanligare i IP-nät. Med denna utgångspunkt behandlar kursen behovet av nya 
tjänstearkitekturer för Internet, mätning och monitorering av väsentliga 
kvalitetsparametrar samt nätverkshantering. 
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna 

• Analysera krav och förutsättningar för multimediatjänster i Internet 
• Förklara och analysera olika tjänstearkitekturer för IP-nät 

• analyze requirements for 
multimedia network services, 

• Förstå och använda protokollet SNMP (Simple network management 
protocol) för nätövervakning • explain and analyze different 

service architectures, • Förstå metoder och använda verktyg för nätövervakning och 
trafikmätningar, samt analysera resultaten • understand and use the 

Simple network management 
protocol (SNMP), 

 

Kursinnehåll • understand and use methods 
and tools for network 
monitoring and traffic 
measurements. 

• Internettjänster: IP-telefoni och session initiation protocol (SIP), IP-
TV videoöverföring, peer-to-peer-tjänster och webbtjänster  

• Nya tjänstearkitekturer, t.ex. Integrated services, Differentiated 
services Syllabus 

• Internet services: IP 
telephony, Session initiation 
protocol (SIP), IPTV, video 
communications, peer-to-
peer communication and 
Web services, 

• Metoder och verktyg för nätövervakning och mätningar 
• Mätning och verifiering av prestanda och tjänstekvalitet på 

nätverksnivå och applikationsnivå i IP-baserade nät 
• Protokollet Simple network management protocol (SNMP) 
• Strukturering av information för nätverkshantering och 

trafikmätningar 
• New service architectures, 

e.g. Differentiated services 
and Integrated services, 

• Orientering om forskning och utveckling inom området • Methods and tools for 
network monitoring and 
measurements, 

 

Förkunskaper • Measurements and 
verification of performance 
and quality of service on the 
network and application 
levels in IP networks, 

Förkunskaper motsvarande kurserna Kommunikationsnät I och 
Kommunikationsnät II. 

Kursfordringar 
• Simple network management 

protocol (SNMP), 
Godkända skriftliga rapporter (RED1: 4.5 hp), betygsskala: A-F 
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskala: U, G 
Slutbetyg: betygsskala: A-F 

• Network management 
information structure and 
traffic measurements, Kurslitteratur • Review of research and 
development in the field. Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 

(Kommentar: Ingen bok är fastställd än) 
Prerequisites  Communication networks I and II or 
equivalent courses. 

Requirements 
Passed written exam 
(RED1, 4.5p), grades A-F 
Passed lab assignments 
(LAB1 3p), grades pass or fail 
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Total grades A-F 

Required Reading 
Special material. 
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EP2950  Trådlösa nätverk  Wireless Networks 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Stefan Karneback, 

Stefan.Karneback@sth.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel.  Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
TNSSM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska/English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
After passing the course the student 
shall Efter kursen studenten skall 

• känna till strålningsegenskaperna hos vanliga antenntyper  • have a basic knowledge 
about radiation properties for 
common types of antennas.  

• förklara vågutbredningsproblem som hinderdämpning, Rayleigh-
fädning och frekvensselektiv fädning samt förutse hur olika 
moduleringsprinciper hanterar problemen.  • explain the physics behind 

wave propagation problems, 
like shadow fading, Rayleigh 
fading and inter symbol 
interference and predict how 
different modulation 
techniques deal with these 
problems 

• beräkna maximal räckvidd för en radioförbindelse under givna 
förutsättningar 

• förklara modulationssätten och uppge modulationshastighet och 
förväntad effektiv transmissionshastighet för några aktuella 
mobilnätstandarder samt för några WLAN-standarder  

• beräkna faltningskodning utgående från trellisdiagram,  • calculate maximum range in 
a radio transmission channel 
under given circumstances • beräkna blockkoder och cykliska koder för felupptäckt och 

felrättning • explain how the carrier is 
modulated and give a figure 
on modulation symbol rate 
and expected effective 
information bit rate for some 
mobile and WLAN standards 

• förklara principen bakom interleaving och betydelsen av 
frekvenshopp för att få faltningskodning att fungera.  

• känna till och beskriva arkitektur och tjänster hos IEEE 802.11 
• beskriva egenskaper hos olika WLAN accesspunkter. 
• planera och projektera ett WLAN-nät. • perform convolution coding 

from the trellis diagram,  • förklara protokollarkitekturen hos IEEE 802.15 
• perform block coding and 

cyclic code for error recovery 
and error correction 

• känna till och förklara specifikationen för basband samt radio-lagret i 
IEEE 802.15 

• explain interleaving, and why 
frequency hopping is 
essential to make 
convolution coding effective 

• förklara principerna bakom cellplanering vid GSM och UMTS.  
• förklara hur förbindelser kopplas samt beskriva vad som sker i de 

olika stegen, till eller från mobiltelefonen 
 • explain the architecture and 

services in IEEE 802.11 
Kursinnehåll • explain properties in 

different WLAN access 
points. 

Kursen ska ge insikt i principer och systemlösningar för datakommunikation i 
trådlösa nätverk och behandlar 

• perform site planning and 
project management for a 
WLAN 

• antenner och vågutbredning 
• modulationsmetoder, speciellt OFDM 

• explain the protocol 
architecture in IEEE 802.15 

• faltningskoder och blockkoder 
• cellulära mobiltelefonisystem • explain the specification for 

baseband and radio layer in 
IEEE 802.15 

• WLAN-teknologierna IEEE 802.11 och 802.15 
 

• explain cell planning in GSM 
and UMTS networks Förkunskaper 

Kunskaper motsvarande kurserna Kommunikationsnät 1 och 2. • explain how connections are 
set up to or from the cellular 
phone and what happens in 
the different steps of 
connection establishement. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1, 4,5p), betygsskalan A/B/C/D/E/Fx/F. 
Godkänd laboration (LAB1 3p), betygsskalan Pass/Fail. 

Syllabus 
Kurslitteratur The course should give understanding in 

principles and system solutions for data 
communication in wireless networks and 

William Stallings: Wireless communications and networks, second edition. 
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covers 
• antenna and wave 

propagation 
• modulation techniques, 

especially OFDM 
• convolutional codes and 

block codes 
• cellular mobile phone 

systems 
• the WLAN technologies 

IEEE 802.11 and 802.15 

Prerequisites 
Equivalent to the courses 
Communication networks I and II 

Requirements 
Written exam (TEN1, 4,5p), grades 
A/B/C/D/E/Fx/F. 
Lab assignment (LAB1 3p), grades 
Pass/Fail. 

Required Reading 
William Stallings: Wireless 
communications and networks, second 
edition. 
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EP2960  Prorammering av mobiltjänster  Programming of Mobile Services 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  3 
D Föreläsningar    24 h          Kursnivå/Level 
A-F Lab    32 h          Betygsskala/Grading, KTH 
  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TNSSM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Kortbeskrivning Aim 
• Historik  
• Mobila nätverk Målet med kursen är att ge kunskap om programmering av mobila system med 

J2ME och leverantörers SDK. 
• Mobila plattformar 
• Programmering J2ME 

 • GUI programmering med 
J2ME Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del: 

• Utvecklingsverktyg - Den teoretiska delen ger kunskaper om vilka möjligheter som finns för 
utveckling av framtida mobila tjänster. • XML i mobila system 

• WAP - Under den praktiska delen utvecklas applikationer med leverantörers SDK 
för J2ME. 

• Framtid och forskning inom 
mobila system 

 • Säkerhet 
 Efter genomförd kurs ska studenten: 

 
• kunna konfigurera lämplig utvecklingsmiljö 
• kunna förklara skillnaderna mellan J2ME och J2SE 
• kunna skriva en midlet applikation och redogör för dess livscykel 
• kunna använda forms och canvas för att presentera data 
• kunna använda bluetooth eller annan nätverksteknik för 

kommunikation. 
• kunna använda och lagrad persistent data och PIM.  
• förstå möjligheterna och begränsningarna för applikationerna.  
• Kunna förklara uppbyggnaden och nyttan av XML baserade 

protokoll som WAP, MMS, RSS.  
 
För högre betyg krävs att studenten ska: 

• kunna reflektera över framtida utvecklingen av J2ME  
• kunna använda game canvas på ett optimerat sätt 

kunna granska och värderar en mobil tjänst med avseende på prestanda och 
säkerhet. 
 

Mål 
• Historik 
• Mobila nätverk 
• Mobila plattformar 
• Programmering J2ME 
• GUI programmering med J2ME 
• Utvecklingsverktyg 
• XML i mobila system 
• WAP 
• Framtid och forskning inom mobila system 
• Säkerhet 

 

Förkunskaper 
Kunskaper i objektorienterad programmering och distribuerade system t.ex 
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motsvarande kurserna 6H3101/6S3101 Objektorienterad programmering med 
Java och Distribuerade system/nätverksprogrammering 

Kursfordringar 
Godkänd laborationsuppgifter 
(LAB1, 3 hp, betygsskalan A/B/C/D/E/F)   
(LAB2, 4,5 hp, betygsskalan A/B/C/E/F)  
Slutbetyget grundas på samtliga moment. 

Kurslitteratur 
Titel: Enterprise J2ME, Developing mobile Java applications 
Författare: Yuan 
ISBN: 0-13-140530-6 
Förlag: Addison Wesley 
 
 
Ev ändringar meddelas senast en månad före kursstart 
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EP2970  Simulering av kommunikationsnät  Simulation of Communication 
Networks 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
D Föreläsningar    12 h          Kursnivå/Level 
A-F Lab    32 h          Betygsskala/Grading, KTH 
  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TNSSM1 Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
• Historik • Historik 
• Mobila nätverk 

• Mobila nätverk • Mobila plattformar 
• Mobila plattformar • Programmering J2ME 
• Programmering J2ME • GUI programmering med 

J2ME • GUI programmering med J2ME • Utvecklingsverktyg 
• Utvecklingsverktyg • XML i mobila system 
• XML i mobila system • WAP 

• Framtid och forskning inom 
mobila system 

• WAP 
• Framtid och forskning inom mobila system • Säkerhet 
• Säkerhet  
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EP2980  Kommunikationstjänster för hälsovård  Communication Services for 
Health Care 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 ECTS-poäng/ECTS Credits Kursuppläggning/Time   Period  4 
D Föreläsningar    24 h          Kursnivå/Level 
A-F Övningar    16 h          Betygsskala/Grading, KTH 
 Lab    16 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
TNSSM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
• Historik • Historik 
• Mobila nätverk 

• Mobila nätverk • Mobila plattformar 
• Mobila plattformar • Programmering J2ME 
• Programmering J2ME • GUI programmering med 

J2ME • GUI programmering med J2ME • Utvecklingsverktyg 
• Utvecklingsverktyg • XML i mobila system 
• XML i mobila system • WAP 

• Framtid och forskning inom 
mobila system 

• WAP 
• Framtid och forskning inom mobila system • Säkerhet 
• Säkerhet  
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EP2990  Routing i IPnät  Routing in IP Networks 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 Ibrahim Orhan, 

ibrahim.orhan@sth.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

D Kursnivå/Level 
A-F Tel. 087904842 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
TNSSM1  Obligatorisk för/Compulsory for 
 Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
After completion of the course the 
participants should be able to: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna 

 • design and dimension a 
network with 
CIDR(Classless InterDomain 
routing) 

• designa och dimensionera ett nätverk med CIDR (Classless 
InterDomain Routing) 

• beskriva och förklara skillnaden mellan IPv4 och IPv6  • describe and to explain the 
difference between IPv4 and 
IPv6 

• förklara funktioner och algoritmer som används för vägval inom 
autonoma system  

• explain functions and 
algorithms that are used for 
routing within and between 
autonomous systems 

• beskriva och förklara skillnaden mellan olika distansvektorprotokoll 
(RIPv1, RIPv2 och IGRP) samt länktillståndsprotokollet OSPF med 
hänsyn till funktioner 

• analysera och optimera vägvalstabellen i en router • describe and to explain the 
difference between different 
distance vector protocol and 
the link state protocol with 
regard for functions 

• förklara och konfigurera multicast routing 
• planera och designa ett företagsnät baserad på routingprotokollet 

BGPv4 
dimensionera och konfigurera ett företagsnät rent praktiskt • analyze and to optimize the 

routing table in a router  
• explain and configure 

multicast routing Kursinnehåll 
• plan and to design a 

company network based on 
the routing protocol BGPv4 

• IP-adressering, CIDR (classless interdomain routing). 
• Funktioner och algoritmer för vägval inom autonoma system. 
• Distansvektorprotokoll (RIP, RIPv2). • dimension and configure a 

company network practical  • Länktillståndsprotokoll (OSPF). 
• Funktioner och algoritmer för vägval mellan autonoma system. Syllabus 

• IP addressing, CIDR 
(classless interdomain 
routing). 

• Protokollet BGP4. 
• Optimering av vägval i IP-nät (routing). 
• Multicastprotokoll • Functions and algorithms in 

routing within and between 
autonomous systems. 

• IPv4 och IPv6 
• Stor vikt läggs vid laborationer. • Distance vector protocol 

(RIPv1, RIPv2)  
• Link state protocol (OSPF) Förkunskaper • Exterior gateway rotuting 

protocol BGPv4 Kunskaper motsvarande kurserna Kommunikationsnät 1 och 2. 
• Optimizing the routing table 

in a IP network Kursfordringar 
- TEN1; Godkänd skriftlig tentamen 
- LAB1; Godkända laborationer, webbprov och laborationsprov 

• Multicast protocol 
• IPv4 and IPv6  
• A laboration heavy course. 

Kurslitteratur 
Prerequisites Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. The prerequisites are the courses 
Communication Networks 1 and 2.  

Requirements 
Examination:  - TEN1; Passed 
written exam 
- LAB1; Passed lab assignments, web 
based exam and practical skills exam 

Required Reading 
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Web bases course material, CCNP1 
Building Scalable Internetworks or in a 
book form, Building Scalable Cisco 
Internetworks (BSCI), latest version, 
Ciscopress. 
Any changes will be announced 4 weeks 
before the course starts. 
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EQ1000  Grundläggande radioteknik   
 

1.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 1.5 Peter Händel, ph@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel. 08-790 7595 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    4 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE1 Övningar    4 h          Valfri för/Elective for 
Svenska  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Mål Aim 
Student som godkänts i kursen skall 
kunna Student som godkänts i kursen skall kunna 

• beskriva och ge exempel på enklare system för analog 
radiokommunikation 

• beskriva och ge exempel på 
enklare system för analog 
radiokommunikation • ange grundläggande skillnader mellan analog och digital 

kommunikation  • ange grundläggande 
skillnader mellan analog och 
digital kommunikation  • beskriva och förklara grunderna i trådlös signalöverföring 

• tillämpa praktiskt handhavande av enklare analog 
radiokommunikation 

• beskriva och förklara 
grunderna i trådlös 
signalöverföring • värdera genom praktiska försök enklare analog radiokommunikation • tillämpa praktiskt 
handhavande av enklare 
analog radiokommunikation 

  
Student som fullföljt kursen med högre betyg skall utöver de mål som gäller 
för godkänt kunna • värdera genom praktiska 

försök enklare analog 
radiokommunikation • beskriva schematiskt hur en analog radiosändare/mottagare är 

uppbyggd   
• nämna olika trafiksätt  Student som fullföljt kursen med högre 

betyg skall utöver de mål som gäller för 
godkänt kunna relatera enklare analog radiokommunikation till moderna alternativ till trådlös 

kommunikation. • beskriva schematiskt hur en 
analog 
radiosändare/mottagare är 
uppbyggd 

 

Kursinnehåll 
Vågutbredning, antenntyper, uppbyggnad av sändare/mottagare, trafiksätt, 
reglemente. 

• nämna olika trafiksätt  
relatera enklare analog 
radiokommunikation till moderna 
alternativ till trådlös kommunikation.  
 Kursfordringar 

LAB; 1,5 hp 
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EQ1100  Signaler och system, del II  Signals and Systems, part II 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
G Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Erik G Larsson,  Betygsskala/Grading, KTH 
 Tel.  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
CELTE2, IT3, ME3 Obligatorisk för/Compulsory for Kursuppläggning/Time   Period  2 
MEDIA4 Föreläsningar    30 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Övningar    28 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/signal/edu/sigsysII/ Lab    4 h          Kurssida/Course Page 

Lektioner    60 h          
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
Erik G Larsson,   7.5 ECTS-poäng/ECTS Credits 

G Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    30 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E2, I2 Övningar    32 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
MEDIA4 Lab    4 h          Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Datorlaboration    10 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/signal/edu/sigsysII/  Kurssida/Course Page 

  

  

Ersätter 2E1313 

Replaces 2E1313 

Kortbeskrivning Abstract 
 Signaler, linjära system, Laplace-transform, z-transform, frekvensbeskrivning, 

grundläggande filtrering, samplade system.  
Signals, linear systems, Laplace 
transform, z-transform, frequency 
domain description, basic filtering, 
sampled systems. 

 

Mål 
Kursen ger grundläggande kunskaper om tidskontinuerliga och tidsdiskreta 
linjära system och deras dynamiska egenskaper.  Aim 

The aim is to provide basic knowledge 
about continuous-time and discrete-time 
linear systems and their dynamical 
properties. 

Efter genomgången kurs skall Du kunna   
• använda matematiska transformmetoder för analys av linjära system.  
• förstå begreppen poler och nollställen och deras samband med 

impulssvar, frekvensfunktioner och stabilitet. Syllabus 
Linear systems: System properties 
(stability, causality, time-invariance), 
block diagrams, impulse response, 
convolution. 

• använda MATLAB för signalanalys och enklare design av filter. 
 

Kursinnehåll Frequency description: Frequency 
response, frequency function, filtering. Linjära system: systembegrepp (stabilitet, kausalitet, tidsinvarians), 

blockschema, impulssvar, faltning.  Sampled systems. 

Frekvensbeskrivning: Frekvenssvar, frekvensfunktion, filterverkan.  Prerequisites 
Samplade system. 5B1209 Signals and Systems I. 
 Follow up 

2E1423 Signal Theory. Förkunskaper 
5B1209 Signaler och system, del I, eller motsvarande. Requirements 

Written exam (TEN1; 4 p). 
Laboratory exercise (LAB1; 0,5 p). 
Homework problem (LAB2; 0,5 p). 

Påbyggnad 
2E1423 Signalteori. 

Required Reading Kursfordringar Oppenheim and Willsky: "Signals and 
Systems" En skriftlig tentamen (TEN1;4p) 

En laboration (LAB1;0.5p)  
En hemuppgift (LAB2;0.5p) 

Zill and Cullen: "Differential Equations" 
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Kurslitteratur 
Oppenheim and Willsky. "Signals and Systems" 
Zill and Cullen: "Differential Equations" 
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EQ1200  Signalteori  Signal Theory 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Peter Händel, ph@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7595 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    24 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E3, E4, IT3, ME3, ME4 Övningar    22 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Lab    10 h          
Alla program / All Progra Valfri för/Elective for 
Svenska / Swedish Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1423 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1423 

Replaces 2E1423 

Mål Aim 
After passing the course you should be 
able to Student som godkänts i kursen skall kunna 

• Analysera givna frågeställningar inom egenskaper hos svagt 
stationära processer. 

• Analyze given problems 
regarding properties of 
weakly stationary stochastic 
processes. 

• Analysera givna frågeställningar inom något av filtrering, sampling 
och rekonstruktion av svagt stationära stokastiska processer.  • Analyze given problems in at 

least one of the areas 
filtering, sampling and 
reconstruction of weakly 
stationary processes.  

• Analysera givna frågeställningar inom estimering eller optimal 
filtrering. 

• Tillämpa matematiska modelleringsverktyg på problem inom 
elektroteknik. Utveckla enklare programkod, t.ex. med hjälp av 
verktyget Matlab, och använda denna kod för att simulera och 
analysera problem inom området, samt rapportera utvecklandet, 
genomförandet och resultat. 

• Analyze given problems in 
estimation and/or optimal 
filtering. 

• Apply mathematical 
modeling tools to problems 
in electrical engineering. 
Develop simple software 
codes using, e.g., Matlab, 
and use this to simulate and 
analyze problems in the area. 
Report the methodology and 
results.  

• Använda en given eller egenhändigt formulerad matematisk modell 
för att lösa ett givet tekniskt problem inom området, samt analysera 
resultatet och dess rimlighet. 

 
Student som fullföljt kursen med högre betyg skall utöver de mål som gäller 
för godkänt kunna 

• Analysera givna frågeställningar inom filtrering, sampling och 
rekonstruktion av svagt stationära stokastiska processer.  

• Use a given mathematical 
model, or formulate one on 
your own, to solve a given 
technical problem in the area, 
analyze the result and justify 
if it is reasonable.  

• Analysera givna frågeställningar inom estimering och optimal 
filtrering. 

• Formulera matematiska modeller som är tillämpbara och relevanta 
vid en given problemställning inom området. När det saknas explicit 
given information i problemställningen, skall studenten kunna 
bedöma och jämföra olika möjligheter samt göra rimliga egna 
antaganden för att uppnå en adekvat modellering. 

 
If you are passing the course with higher 
grades, you should, in addition to the 
above, be able to 

• Analyze given problems in 
filtering, sampling  and 
reconstruction of weakly 
stationary processes.  

• Använda en given eller egenhändigt formulerad matematisk modell 
för att lösa ett problem inom området, t.ex. problem som är 
uppbyggda av flera interagerande delproblem eller sådana som kräver 
mer avancerad matematisk modellering, samt analysera resultatet och 
dess rimlighet. 

• Analyze given problems in 
estimation and optimal 
filtering. 

• Formulate mathematical 
models which are applicable 
and relevant to a given 
problem formulation within 
the area. When vital 
information is missing, you 
should be able to judge and 
compare different 
possibilities as well as make 
reasonable assumptions to 

 

Kursinnehåll 
Kursen ger en bred orientering om modellering med hjälp av stokastiska 
processer inom elektrotekniska tillämpningar. Problemformulering med 
matematiska modeller är en viktig del av kursen. 
 
Grundläggande om tidskontinuerliga och tidsdiskreta stokastiska processer, 
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speciellt svagt stationära. Definitioner som fördelnings- och täthetsfunktioner, 
väntevärde, medeleffekt, varians, autokorrelationsfunktion, spektraltäthet. 
Gaussprocesser och vitt brus. Linjär filtrering av stokastiska processer.  
Ergodicitetsbegreppet: Skattning av processers egenskaper genom mätningar.  
Sampling och rekonstruktion: Omvandling mellan tidskontinuerliga och 
tidsdiskreta signaler. Inverkan av sampling. Samplingsteoremet.  
Pulsamplitudmodulering. Fel vid rekonstruktion av stokastiska signaler.  
Estimeringsteori: Linjära estimat, ortogonalitetsprincipen. Prediktion och 
wienerfilter. Modellbaserad signalbehandling: Linjära signalmodeller, AR-
modeller. Spektralestimering. 

achieve a satisfactorily 
modeling performance. 

• Use a given mathematical 
model, or one formulated by 
yourself, to solve a problem 
in the area; e.g., a problem 
composed of several 
interacting sub-problems or 
other problems requiring a 
more complex modeling, 
analyze the result and its 
validity. 

Applicering av ovanstående på enklare elektrotekniska tillämpningar.  &nbsp; Syllabus 
The course gives a broad overview of 
modeling using stochastic processes in 
electrical engineering applications. 
Formulating problems using 
mathematical modeling is an important 
part of the course.  

 

Förkunskaper 
EQ1100 Signaler och system II, eller motsvarande kunskaper. 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I, eller motsvarande kunskaper.   
EL1150 Introduktionskurs till Matlab, eller motsvarande kunskaper.   

Basics about continuous time an discrete 
time stochastic processes, especially 
weakly stationary processes. Definitions 
of probability distribution and density 
functions, statistical mean, mean power, 
variance, autocorrelation function, 
power spectral density, 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen, (TEN1; 6 hsp; betyg A-F). 
Hemuppgift 1 och 2 (LAB1; 0.75 hsp LAB2; 0.75 hsp; betyg G/U). 

Kurslitteratur 
Händel, Ottoson, Hjalmarsson, ”Signalteori”, tredje upplagan.  Gaussian processes and white noise. 

Linear filtering of stochastic processes, 
Ergodicity: Estimation of statistical 
properties from measurements. 
Sampling and reconstruction: 
Transformations between continuous 
and discrete time signals. Influence of 
sampling, sampling theorem. Pulse 
amplitude modulation. Errrors in the 
reconstruction of  stochastic signals.   
Estimation theory: Linear estimation, 
orthogonality conditions. Prediction and 
Wiener filtering. Model based signal 
processing: Linear signal models, AR-
models. Spectral estimation. Application 
of the above to simpler electrical 
engineering applications.  

 

Prerequisites 
EQ1100 Signals and systems II, or 
equivalent 
SF1901 Probability Theory and 
Statistics, or equivalent   
EL1150 Introductory Matlab Course, or 
equivalent.  

Requirements 
Written exam, (TEN1; 6 ECTS credits; 
Grading: A-F). 
Project assignment 1 and 2 (LAB1; 0.75 
ECTS credits LAB2; 0.75 ECTS credits; 
Grading: Pass/Fail). 

Required Reading 
Händel, Ottoson, Hjalmarsson, ”Signal 
Theory”, Third edition.  
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EQ1210  Introduktion till signalteori  Introduction to Signal Theory 
 

4.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 4.5 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
C Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1 
A-F Föreläsningar    18 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska / English Övningar    10 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/signal/edu/sigtheory  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1422 

Replaces 2E1422 

Kortbeskrivning Abstract 
Stochastic processes, stationarity, linear 
systems, linear estimation, linear signal 
models. 

Stochastic processes, stationarity, linear systems, linear estimation, linear 
signal models. 
 

Aim 
Mål To give students fundamental 

knowledge of discrete-time stochastic 
processes and practical attainments in 
linear filtering of stochastic processes. 
The course also covers linear estimation 
and signal models. 

To give students fundamental knowledge of discrete-time stochastic processes 
and practical attainments in linear filtering of stochastic processes. The course 
also covers linear estimation and signal models. 
 

Syllabus Kursinnehåll Basic properties of discrete-time 
stochastic processes, particularly weak 
stationary processes. Definitions, 
distribution functions, density functions, 
mean value, mean power, variance, 
ergodicity, autocorrelation function and 
power spectral density. Gaussian 
processes and white noise, linear 
filtering of stochastic processes, linear 
prediction, AR, MA and ARMA 
processes, spectral estimation, Wiener 
filters. 

Basic properties of discrete-time stochastic processes, particularly weak 
stationary processes. Definitions, distribution functions, density functions, 
mean value, mean power, variance, ergodicity, autocorrelation function and 
power spectral density. Gaussian processes and white noise, linear filtering of 
stochastic processes, linear prediction, AR, MA and ARMA processes, 
spectral estimation, Wiener filters. 
 

Förkunskaper 
2E1313 Signals and Systems. 
5B1506 Mathematical Statistics. Prerequisites 

2E1313 Signals and Systems. 
5B1506 Mathematical Statistics. Kursfordringar 

Written examination, (TEN1; 3 credits).  
Two home-work exercises. Requirements 

Written examination, (TEN1; 3 credits). 
Two home-work exercises. Kurslitteratur 

"Statistical Digital Signal Processing and Modeling" by Monson Hayes.  Required Reading 
"Statistical Digital Signal Processing 
and Modeling" by Monson Hayes.   
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EQ1220  Signalteori  Signal Theory 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Magnus Jansson, 

magnus.jansson@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 8443 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  1 
I3, TSCRM1, TTLSM1 Föreläsningar    30 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
Engelska / English Övningar    30 h          Språk/Language 
  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1422 

Replaces 2E1422 

Mål Aim 
After passing the course you should be 
able to Student som godkänts i kursen skall kunna 

• Analysera givna frågeställningar inom egenskaper hos svagt 
stationära processer. 

• Analyze given problems 
regarding properties of 
weakly stationary stochastic 
processes. 

• Analysera givna frågeställningar inom något av filtrering, sampling 
och rekonstruktion av svagt stationära stokastiska processer.  • Analyze given problems in at 

least one of the areas 
filtering, sampling and 
reconstruction of weakly 
stationary processes.  

• Analysera givna frågeställningar inom estimering eller optimal 
filtrering. 

• Tillämpa matematiska modelleringsverktyg på problem inom 
elektroteknik. Utveckla enklare programkod, t.ex. med hjälp av 
verktyget Matlab, och använda denna kod för att simulera och 
analysera problem inom området, samt rapportera utvecklandet, 
genomförandet och resultat. 

• Analyze given problems in 
estimation and/or optimal 
filtering. 

• Apply mathematical 
modeling tools to problems 
in electrical engineering. 
Develop simple software 
codes using, e.g., Matlab, 
and use this to simulate and 
analyze problems in the area. 
Report the methodology and 
results.  

• Använda en given eller egenhändigt formulerad matematisk modell 
för att lösa ett givet tekniskt problem inom området, samt analysera 
resultatet och dess rimlighet. 

 
Student som fullföljt kursen med högre betyg skall utöver de mål som gäller 
för godkänt kunna 

• Analysera givna frågeställningar inom filtrering, sampling och 
rekonstruktion av svagt stationära stokastiska processer.  

• Use a given mathematical 
model, or formulate one on 
your own, to solve a given 
technical problem in the area, 
analyze the result and justify 
if it is reasonable.  

• Analysera givna frågeställningar inom estimering och optimal 
filtrering. 

• Formulera matematiska modeller som är tillämpbara och relevanta 
vid en given problemställning inom området. När det saknas explicit 
given information i problemställningen, skall studenten kunna 
bedöma och jämföra olika möjligheter samt göra rimliga egna 
antaganden för att uppnå en adekvat modellering. 

 
If you are passing the course with higher 
grades, you should, in addition to the 
above, be able to 

• Analyze given problems in 
filtering, sampling  and 
reconstruction of weakly 
stationary processes.  

• Använda en given eller egenhändigt formulerad matematisk modell 
för att lösa ett problem inom området, t.ex. problem som är 
uppbyggda av flera interagerande delproblem eller sådana som kräver 
mer avancerad matematisk modellering, samt analysera resultatet och 
dess rimlighet. 

• Analyze given problems in 
estimation and optimal 
filtering. 

• Formulate mathematical 
models which are applicable 
and relevant to a given 
problem formulation within 
the area. When vital 
information is missing, you 
should be able to judge and 
compare different 
possibilities as well as make 
reasonable assumptions to 
achieve a satisfactorily 
modeling performance. 

 

Kursinnehåll 
Kursen ger en bred orientering om modellering med hjälp av stokastiska 
processer inom elektrotekniska tillämpningar. Problemformulering med 
matematiska modeller är en viktig del av kursen. 
 
Grundläggande om tidskontinuerliga och tidsdiskreta stokastiska processer, 
speciellt svagt stationära. Definitioner som fördelnings- och täthetsfunktioner, 
väntevärde, medeleffekt, varians, autokorrelationsfunktion, spektraltäthet. 
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Gaussprocesser och vitt brus. Linjär filtrering av stokastiska processer.  
Ergodicitetsbegreppet: Skattning av processers egenskaper genom mätningar.  
Sampling och rekonstruktion: Omvandling mellan tidskontinuerliga och 
tidsdiskreta signaler. Inverkan av sampling. Samplingsteoremet.  
Pulsamplitudmodulering. Fel vid rekonstruktion av stokastiska signaler.  
Estimeringsteori: Linjära estimat, ortogonalitetsprincipen. Prediktion och 
wienerfilter. Modellbaserad signalbehandling: Linjära signalmodeller, AR-
modeller. Spektralestimering. 

• Use a given mathematical 
model, or one formulated by 
yourself, to solve a problem 
in the area; e.g., a problem 
composed of several 
interacting sub-problems or 
other problems requiring a 
more complex modeling, 
analyze the result and its 
validity. 

Applicering av ovanstående på enklare elektrotekniska tillämpningar.  &nbsp; Syllabus 
 The course gives a broad overview of 

modeling using stochastic processes in 
electrical engineering applications. 
Formulating problems using 
mathematical modeling is an important 
part of the course.  

Förkunskaper 
EQ1100 Signaler och system II, eller motsvarande kunskaper. 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I, eller motsvarande kunskaper.   
EL1150 Introduktionskurs till Matlab, eller motsvarande kunskaper.  

 
Basics about continuous time an discrete 
time stochastic processes, especially 
weakly stationary processes. Definitions 
of probability distribution and density 
functions, statistical mean, mean power, 
variance, autocorrelation function, 
power spectral density, 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen, (TEN1; 6 hsp; betyg A-F). 
Hemuppgift 1 och 2 (PRO1; 0.75 hsp PRO2; 0.75 hsp; betyg G/U). 

Kurslitteratur 
Händel, Ottoson, Hjalmarsson, ”Signalteori”, tredje upplagan.  
 Gaussian processes and white noise. 

Linear filtering of stochastic processes, 
Ergodicity: Estimation of statistical 
properties from measurements. 
Sampling and reconstruction: 
Transformations between continuous 
and discrete time signals. Influence of 
sampling, sampling theorem. Pulse 
amplitude modulation. Errrors in the 
reconstruction of  stochastic signals.   
Estimation theory: Linear estimation, 
orthogonality conditions. Prediction and 
Wiener filtering. Model based signal 
processing: Linear signal models, AR-
models. Spectral estimation. Application 
of the above to simpler electrical 
engineering applications.  

Prerequisites 
EQ1100 Signals and systems II, or 
equivalent 
SF1901 Probability Theory and 
Statistics, or equivalent   
EL1150 Introductory Matlab Course, or 
equivalent.  

Requirements 
Written exam, (TEN1; 6 ECTS credits; 
Grading: A-F). 
Project assignment 1 and 2 (PRO1; 0.75 
ECTS credits PRO2; 0.75 ECTS credits; 
Grading: Pass/Fail). 

Required Reading 
Händel, Ottoson, Hjalmarsson, ”Signal 
Theory”, English edition. 
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EQ2300  Digital signalbehandling  Digital Signal Processing 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mats Bengtsson, 

mats.bengtsson@s3.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 8463 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  2 
I3, IT4 Föreläsningar    26 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Övningar    16 h          
D4, E4, TTLSM1 Lab    8 h          Valfri för/Elective for 
Engelska (svenska), English (Swedish)  Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1340 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1340 

Replaces 2E1340 

Mål Aim 
Goals of the course: After the course, 
each student is expected to be able to: Kursens mål: Efter avslutad kurs, förväntas varje student kunna: 

• Lösa signalbehandlingsproblem genom en kombination av teori och 
implementering i mjukvara. 

• Use a combination of theory 
and software 
implementations to solve 
signal processing problems. 

• Skatta spektraltätheten för en signal, baserat på ett begränsat antal 
brusiga sampel. Speciellt: • Estimate the spectral density 

of a signal, based on a 
limited number of noise 
samples. Especially: 

• Implementera och använda icke-parametriska metoder för 
spektralskattning, såsom 

• Periodogram-metoden 
• Implement and use non-

parametric methods for • Bartletts metod 
• Welchs metod • spectral estimation, such as 
• Blackman Tukey-metoden, • the Periodogram 

• Bartlett's method  och kunna analysera noggrannheten och bedöma för- och 
nackdelar med respektive metod.  • Welch's method 

• the Blackman-Tukey 
method, • Implementera och använda parametriska spektralestimeringsmetoder, 

såsom   and to be able to 
analyze the accuracy and determine 
advantages and disadvantages of each 
method. 

• AR-modellering 
• Pisarenko-metoden. 
• Implementera och använda metoder för att öka eller minska 

datatakten för en samplad signal och avgöra hur signalen påverkas I 
tids- och frekvensplanet. 

• Implement and use 
parametric methods for 
spectral estimation, such as  

• AR modeling 
• Implementera och använda filterbanker för att dela upp en signal i 

delband och rekonstruera ursprungssignalen. 
• The Pisarenko method. 
• Implement and use methods 

to increase or decrease the 
data rate of a sampled signal 
and determine how the signal 
is affected in the time and 
frequency domains. 

• Arbeta med modellbaserad signalbehandling. Speciellt, 
• Att formulera linjära och ickelinjära modeller för signaler och 

system. 
• Skatta modellparametrar, mha MMSE och minsta kvadrat-metoder. 

• Implement and use filter 
banks to split a signal into 
subbands and reconstruct the 
original signal. 

• Använda modeller med skattade parametrar i tillämpningar såsom 
spektralskattning and prediktion. 

• Implementera digitala algoritmer så att de blir snabba och robusta. 
Speciellt, • Work with model based 

signal processing. Especially, • Använda FFT-algoritmen för effektiv beräkning av  
• to formulate linear and non-

linear models for signals and 
systems. 

• Linjär filtrering av en lång dataström. 
• Ickeparametriska spektralskattningar. 

• Estimate parameters in the 
models, using MMSE and 
least squares methods. 

• Implementera och använda Levinson Durbin-algoritmen och 
korslänksfilter (lattice-filter), t ex för att  

• Snabbt skatta modellparametrar. • Use the models with the 
estimated parameters in 
applications such as spectral 
estimation and prediction. 

• Bestämma om ett linjärt system är stabilt. 
• Kunna bestämma, kvantitativt och kvalitativt, vad som händer med 

en algoritm när den implementeras i fixtalsaritmetik. 
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 • Design efficient 
implementations of digital 
systems. Especially, 

 
• Use the FFT algorithm for 

efficient computation of 
Kursinnehåll 
Icke-parametrisk och parametrisk spektralskattning. Multirate-system, 
decimering och interpolering. Inverkan av kvantisering och ändlig ordlängd. 
Modellbaserad signalbehandling, prediktion and estimering, snabba algoritmer 
and korslänksstruckturer. Icke-linjära minsta kvadrat-metoder och en 
introduction till underrumsmetoder. Matrisalgebra. 

• Linear filtering of long 
streams of data. 

• Non-parametric spectral 
estimation. 

• Implement and use the 
Levinson Durbin algorithm 
and lattice filters, for 
example to  

 

Förkunskaper 
• Quickly estimate model 

parameters. EQ1200/EQ1220 Signalteori alternativt EQ1210 Introduktion till signalteori 
• Determine the stability of 

linear systems. Kursfordringar 
2 godkända projektuppgifter (LAB1) utförda och rapporterade i grupper av 
högst 2 studenter. 
1 Laboration (LAB2) med godkända förberedelseuppgifter och muntlig 
redovisning av labresultatet 
En skriftlig tentamen 

• Be able to determine, 
quantitatively and 
qualitatively, what happens 
to an algorithm when it is 
implemented using fixed 
point arithmetics. 

Kurslitteratur Syllabus 
Non-parametric and parametric spectral 
estimation. Multirate systems, 
decimation and interpolation. Effects of 
quantization and finite word length. 
Model based signal processing, 
prediction and estimation, fast 
algorithms and lattice structures. Non-
linear least squares methods and an 
introduction to subspace methods. 
Matrix algebra. 

• Monson H. Hayes, Statistical Digital Signal Processing and 
Modeling, Wiley, 1996. 
Alternativ kurbok: John G. Proakis & Dimitris G. Manolakis: Digital 
Signal Processing, third edition 1996 (ISBN 0-13-394289-9 or 0-13-
373762-4) eller fourth edition 2006.) 

• Kompletterande kursmaterial från skolan. 
 

Prerequisites 
EQ1200/EQ1220 Signalteori alternativt 
EQ1210 Introduktion till signalteori 

Requirements 
2 take home project assignments 
(LAB1) solved and reported in groups of 
at most students. 
1 hand-on laboratory exercise (LAB2) 
with oral presentation of preparatory 
exercises and the results. 
1 written examination 

Required Reading 
• Monson H. Hayes, Statistical 

Digital Signal Processing and 
Modeling, Wiley, 1996. 
Alternative text book: John 
G. Proakis & Dimitris G. 
Manolakis: Digital Signal 
Processing, third edition 
1996 (ISBN 0-13-394289-9 
or 0-13-373762-4) eor fourth 
edition 2006.) 

• Additional course material 
from the department. 

 
 

1175 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

EQ2310  Digital kommunikation  Digital Communications 
 

9 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 9 Mikael Skoglund, skoglund@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8430 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  1, 2 
 Föreläsningar    32 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
I3, TTLSM1 Övningar    32 h          Obligatorisk för/Compulsory for 
E4 Lab    18 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/ Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1432 

Replaces 2E1432 

Mål Aim 
The student is required to show the 
following skills to pass the course: Student som godkänts i kursen skall kunna 

• Identifiera och beskriva olika tekniker inom modern digital 
kommunikation, speciellt inom källkodning och kompression, 
modulation och detektion, bärvågsmodulation, samt kanalkodning 
och felskydd. 

• Identify and describe 
different techniques in 
modern digital 
communications, in 
particular in source coding, 
modulation and detection, 
carrier modulation, and 
channel coding. 

• Utföra, analysera och rapportera enklare hårdvarubaserade 
experiment inom området. 

• Utveckla enklare programkod, t.ex. med hjälp av verktyget Matlab, 
och använda denna kod för att simulera och analysera problem inom 
området, samt rapportera utvecklandet, genomförandet och resultat. 

• Carry out, analyze and report 
simple hardware-based 
experiments. 

• Beskriva och motivera det faktum att implementeringen och 
utvecklandet av modern kommunikationsteknik kräver matematisk 
modellering och problemlösning. 

• Develop simple software, for 
example using Matlab, and 
use this software to simulate 
and analyze problems within 
the field, as well as report the 
development and results. 

• Tillämpa matematiska modelleringsverktyg på problem inom digital 
kommunikationsteknik, samt förklara hur dessa används för att 
analysera och syntetisera tekniker och algoritmer inom området. • Describe and motivate the 

fact that the implementation 
and development of modern 
communication technology 
requires mathematical 
modeling and problem 
solving. 

• Formulera en matematisk modell som är tillämpbar och relevant vid 
en given problemställning inom området. 

• Använda en given eller egenhändigt formulerad matematisk modell 
för att lösa ett givet tekniskt problem inom området, samt analysera 
resultatet och dess rimlighet. • Apply mathematical 

modeling to problems in 
digital communications, and 
explain how this is used to 
analyze and synthesize 
methods and algorithms 
within the field. 

Student som fullföljt kursen med högre betyg skall utöver de mål som gäller 
för godkänt kunna 

• Beskriva och jämföra olika tekniker inom modern digital 
kommunikationsteknik, ställa olika tekniker mot varandra, samt 
bedöma enskilda teknikers lämplighet i olika situationer. 

• Formulate a mathematical 
model which is applicable 
and relevant in the case of a 
given problem. 

• Formulera avancerade matematiska modeller som är tillämpbara och 
relevanta vid en given problemställning inom området. När det 
saknas explicit given information i problemställningen, skall 
studenten kunna bedöma och jämföra olika möjligheter samt göra 
rimliga egna antaganden för att uppnå en adekvat modellering. 

• Use a mathematical model to 
solve a given engineering 
problem in the field, and 
analyze the result and its 
validity. 

• Använda en given eller egenhändigt formulerad matematisk modell 
för att lösa ett krävande problem inom området, t.ex. problem som är 
uppbyggda av flera interagerande delproblem eller sådana som kräver 
mer avancerad matematisk modellering, samt analysera resultatet och 
dess rimlighet. 

To acquire a higher grade, the student is 
in addition required to show the 
following skills: 

• Identify and describe 
different techniques in 
modern digital 
communications, compare 
different techniques and 
judge the applicability of 

 

Kursinnehåll 
Kursen ger en bred orientering om principerna för digitala 
kommunikationssystem. Problemformulering med matematiska modeller är en 
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viktig del av kursen. different techniques in 
different situations. Informationskällor och källkodning: Inledning till informationsteori, 

informationsmåttet, entropi, källkodningsteoremet, kvantisering, 
vågformskodning (pulskodmodulering - PCM/DPCM/ADPCM, 
deltamodulering - DM/ADM). 

• Formulate advanced 
mathematical models which 
are applicable and relevant in 
the case of a given problem. 
When explicit assumptions 
are missing, the student 
should be able to judge and 
compare different 
possibilities and make own 
relevant assumptions. 

Signaldetektering: Vektormodellen för signaler, gausskanalen (AWGN), 
optimala mottagare, felsannolikhet, signalanpassade filter, ML och MAP. 
Basbandssystem: Spektrum för pulsamplitudmodulerade system (PAM). 
Binära och icke-binär modulation. Bit- och symbol-hastighet. 
Bärvågssystem: Amplitud-, frekvens- och fas-skift (ASK, FSK, PSK), 
kvadratur-amplitud-modulering (QAM), koherenta och icke-koherenta 
tekniker, system med kontinuerlig fas (CPM, MSK). Symbol- och bitfel-
sannolikhet. Graykodning. Spektrum och bandbreddseffektivitet. 

• Use a mathematical model to 
solve a given demanding 
engineering problem in the 
field, and analyze the result 
and its validity. Kanalkodningsteknik: Modeller av kommunikationskanaler, ömsesidig 

information, kanalkapacitet, kanalkodningsteoremet. Linjära blockkoder, 
cykliska koder, faltningskoder. Kodningsvinst, mjuk och hård avkodning. 
Viterbi-algoritmen.  

Syllabus 
The course gives a broad introduction to 
the principles of digital 
communications. Problem solving based 
on mathematical modeling is an 
important part. 

 

Förkunskaper Information Theory and Source Coding: 
Introduction to information theory, 
entropy, the source coding theorem, 
quantization, waveform coding 
(PCM/DPCM/ADPCM, delta-
modulation). 

EQ1200 Signalteori, eller motsvarande kunskaper. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen, (TEN1; 7.5 hp). 
Laboration (LAB1; 1.5 hp). 

Signal Detection: Vector representation 
of signals, the Gaussian channel 
(AWGN), optimal receivers, error 
probability, matched filters, ML and 
MAP. 

Kurslitteratur 
John G. Proakis "Digital Communications”.  
 

Baseband Systems: Signal spectrum. 
Binary and non-binary modulation. Bit 
and symbol rate. 
Carrier Modulation: ASK, FSK, PSK, 
QAM. Coherent and non-coherent 
modulation, CPM, MSK. Symbol and 
bit-error probabilities. Spectrum and 
bandwidth. 
Channel Coding: Abstract channel 
models, mutual information, channel 
capacity, the channel coding theorem. 
Linear block codes, cyclic codes, 
convolutional codes. Coding gain, hard 
and soft decisions. The Viterbi 
algorithm.  

Prerequisites 
EQ1200 Signal theory, or equivalent. 

Requirements 
Written examination. 
Lab exercise. 
Project assignment. 

Required Reading 
John G. Proakis "Digital 
Communications”.  
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EQ2400  Adaptiv signalbehandling  Adaptive Signal Processing 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
A-F Magnus Jansson, 

magnus.jansson@ee.kth.se 
Betygsskala/Grading, KTH 

 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
I3, IT4 Tel. 790 8443 Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for Kursuppläggning/Time   Period  3 
E4, TTLSM1 Föreläsningar    24 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Övningar    14 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1350  Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1350 

Replaces 2E1350 

Mål Aim 
This course treats adaptive signal 
processing algorithms for extracting 
relevant information from noisy signals. 
The emphasis is on recursive, model 
based estimation methods for signals 
and systems whose properties change in 
time. Applications in, for example, 
communications, control and medicine 
are discussed.  

Kursen behandlar adaptiva signalbehandlingsalgoritmer för att extrahera 
relevant information från brusiga signaler. Tyngdpunkten ligger på rekursiva 
modellbaserade skattningsmetoder för signaler och system vars egenskaper 
förändras i tiden. Tillämpningar inom exempelvis kommunikation, 
reglerteknik och medicin diskuteras.  
 
Kursens mål:  
Efter kursen förväntas studenten kunna:   

Learning outcomes:  • Utveckla och applicera optimala minsta-medel-kvadrat (minimum 
mean square) skattare och speciellt linjära skattare. Att förstå och 
beräkna deras förväntade prestanda och verifiera detta.  

After the course, each student is 
expected to be able to: 

• Design and apply optimal 
minimum mean square 
estimators and in particular 
linear estimators. To 
understand and compute their 
expected performance and 
verify it.  

• Designa, implementera och applicera Wiener filter (FIR, icke-
kausala, kausala) och utvärdera deras prestanda.   

• Använda en kombination av teori och mjukvara för att lösa adaptiva 
signalbehandlingsproblem. Speciellt:  

• Identifiera tillämpningar där man med fördel kan använda de olika 
(adaptiva) filterteknikerna.  • Design, implement and apply 

Wiener filters (FIR, non-
causal, causal) and evaluate 
their performance.  

• Designa, implementera och applicera LMS, RLS och Kalman-filter 
på givna tillämpningsproblem.   

• Use a combination of theory 
and software 
implementations to solve 
adaptive signal problems. 
Especially: 

• Analysera prestanda och avgöra fördelar respektive nackdelar med de 
olika metoderna.  

• Använda den teoretiska förståelsen till att exempelvis göra felsökning 
då metoderna inte fungerar som förväntat.  

• Identify applications in 
which it would be possible to 
use the different adaptive 
filtering approaches.  

• Rapportera lösningsgången och resultaten vid lösandet av givna 
problem med ovanstående filtreringsmetoder.  

 
• Design, implement and apply 

LMS, RLS, and Kalman 
filters to given applications.  

Kursinnehåll 
Grundläggande begrepp för adaptiva system. Introduktion till adaptiva 
strukturer, minsta medel-kvadrat-metoden och minsta-kvadrat-metoden. 
Wiener-filtrering.  Tillståndsmodeller. Kalman-filtret. Sökmetoder: Gradient- 
och Newton-metoder. LMS (least mean squares) och RLS (recursive least 
squares). 

• Analyze the accuracy and 
determine advantages and 
disadvantages of each 
method. 

• Use the theoretical 
understanding to do 
troubleshooting, e.g., in cases 
the observed performance is 
not as expected. 

Analys av adaptiva metoder: Inlärningskurvan, konvergensegenskaper, 
stabilitet, "excess mean square error", missanpassning. Generaliseringar av 
LMS och RLS. 
 • Report the solution and 

results from the application 
of the above filtering 
techniques to given 
problems.  

Förkunskaper 
EQ1200/EQ1220 Signalteori  
EQ2300 Digital Signalbehandling 
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Kursfordringar Syllabus 
Fundamentals for adaptive systems; 
mean-square estimation, Wiener filters. 
Introduction to adaptive structures and 
the least squares method. State space 
models. Kalman filters. Search 
techniques: Gradient and Newton 
methods. LMS (least mean squares), 
RLS (recursive least squares). Analysis 
of adaptive algorithms: Learning curve, 
convergence, stability, excess mean 
square error, mis-adjustment. 
Generalizations of LMS and RLS. 

2 projektuppgifter (PRO1, 0.75 hsp, betyg P/F;  PRO2, 0.75 hsp, betyg P/F) 
utförda och rapporterade i grupper av högst 2 studenter på utsatt tid. 
En skriftlig tentamen (TENA, 4.5 hsp, betyg A-F) 

Kurslitteratur 
Kompendium: Adaptive Signal Processing, Hjalmarsson & Ottersten, KTH-
EE 
 

Prerequisites 
EQ1200/EQ1220 Signal theory  
EQ2300 Digital Signal Processing 

Requirements 
2 Project assignments (PRO1, 0.75 
ECTS credits, grading P/F;  PRO2, 0.75 
ECTS credits, grading P/F) completed 
and reported in pairs of at most 2 
students before given deadlines. 
Written exam (TENA, 4.5 ECTS credits, 
grading A-F) 

Required Reading 
Lecture notes: Adaptive Signal 
Processing, Hjalmarsson & Ottersten, 
KTH-EE 
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EQ2410  Avancerad digital kommunikation  Advanced Digital 
Communications 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Mikael Skoglund, skoglund@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8430 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  3 
 Föreläsningar    26 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
I3 Övningar    26 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
E4, TTLSM1, TTLSM2 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1436 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1436 

Replaces 2E1436 

Kortbeskrivning Aim 
The student is required to show the 
following skills to pass the course: Digitalkommunikation i fädande kanaler, bandspridningssystem, OFDM 

modulation. • Identify and describe 
different techniques in 
modern digital 
communications with 
applications to wireless 
transmission, in particular in 
receivers and equalization, 
diversity, spread spectrum 
techniques, OFDM, coding 
for wireless communications, 
and CDMA and multiuser 
systems. 

 

Mål 
Kursen är en påbyggnad till 2E1432 Digital kommunikation. Avsikten är att 
ge fördjupad kunskap inom för kommunikationsteorin viktiga områden. 
 

Kursinnehåll 
Fädande kanaler: 
Flervågsutbredning. Flat respektive frekvensselektiv fädning. Stokastiska 
kanalmodeller. Signalval för fädande kanaler. Utjämning. Diversitet. 
Modulation. Kodning och interleaving för fädande kanaler. 

• Identify and describe 
different standardized 
technologies in the filed, in 
particular GSM, 
UMTS/WCDMA and 
different WLAN standards. 

 
Bandspridningsteknik: 
Introduktion till bandspridningsteknik. 

• Describe and motivate the 
fact that the implementation 
and development of modern 
communication technology, 
in particular in wireless 
communications, requires 
mathematical modeling and 
problem solving. 

Direktsekvens och frekvenshopp. Kodsekvenser, mottagare, synkronisering. 
Resistens mot avsiktlig störning. RAKE-mottagare. Fleranvändarsystem 
(CDMA), near-far-problemet, effektreglering, fleranvändardetektion. 
Jämförelse mellan FDMA, TDMA och CDMA. 
 
OFDM modulation: 
Introduktion till OFDM. Lösning av problemet med flervågsutbredning. 
Realisering av de höga datatakter som krävs för moderna trådlösa 
tillämpningar. Implementering av OFDM. 

• Apply mathematical 
modeling to problems in 
wireless digital 
communications, and explain 
how this is used to analyze 
and synthesize methods and 
algorithms within the field. 

 

Förkunskaper 
EQ2310 Digital communications • Formulate a mathematical 

model which is applicable 
and relevant in the case of a 
given problem. 

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 p). 

• Use a mathematical model to 
solve a given engineering 
problem in the field, and 
analyze the result and its 
validity. 

Kurslitteratur 
John G. Proakis "Digital Communications”.  
 

To acquire a higher grade, the student is 
in addition required to show the 
following skills: 

• Identify and describe 
different techniques in 
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modern wireless 
communications, compare 
different techniques and 
judge the applicability of 
different techniques in 
different situations. 

• Formulate advanced 
mathematical models which 
are applicable and relevant in 
the case of a given problem. 
When explicit assumptions 
are missing, the student 
should be able to judge and 
compare different 
possibilities and make own 
relevant assumptions. 

• Use a mathematical model to 
solve a given demanding 
engineering problem in the 
field, and analyze the result 
and its validity. 

Syllabus 
The course is a second course to 
EQ2310 Digital Communications and 
focuses on advanced wireless 
transmission. 
 
Bandlimited Channels: Intersymbol 
interference, equalization, receiver 
algorithms. 
Fading Radio Channels: Multipath 
propagation. Flat and frequency-
selective fading. Fast and slow fading. 
Random channel models. Signal design 
for radio channels. Diversity. 
Modulation. Coding. 
Spread Spectrum Techniques: 
Introduction to spread spectrum. Direct 
sequence and frequency hopping. 
Spreading sequences, receivers. 
Robustness toward jamming. RAKE-
receivers. 
OFDM: Introduction to OFDM. 
Frequency-domain equalization. High 
bit-rate transmission. Implementation 
aspects. 
Multiuser Communications: Multiuser 
systems with focus on CDMA. The 
near-far problem. Power control, 
multiuser detection, comparison 
between FDMA, TDMA and CDMA. 

Prerequisites 
EQ2310 Digital communications 

Requirements 
Written examination. 6 cr 

Required Reading 
John G. Proakis, ”Digital 
Communications” 
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EQ2420  Antennteori  Antenna Theory 
 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Björn Lindmark, 

bjorn.lindmark@s3.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 6612 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3 
E4, F4, TTLSM1 Föreläsningar    26 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English Övningar    24 h          Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2H1260 Lab    18 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Ersätter 2H1260 

Replaces 2H1260 

Kortbeskrivning Abstract 
The course provides knowledge in 
general properties of antennas, the 
electromagnetic theory behind their 
operation, and an overview of different 
antenna systems. Equal weight is placed 
on the electromagnetic aspects important 
for antenna design and on system 
aspects. Among the systems discussed 
are radar, cellular, and adaptive antenna 
systems. 

Kursen ger kunskaper i allmänna egenskaper hos antenner, den 
elektromagnetiska bakgrunden till deras funktion samt inblick i olika 
antennsystem. Vikt läggs både vid elektrotekniska aspekter som är väsentliga 
vid konstruktion av strålande element och systemfrågor vilka påverkar de krav 
man ställer på ett antennsystem. Bland de system som diskuteras ingår radar, 
cellulära system och adaptiva antenner.  
Denna kurs riktar sig både till antennkonstruktörer och de som kommer i 
kontakt med antennen som komponent i ett system. 

The course is suited both for antenna 
designers and those who encounter the 
antenna as a sub-component in a system. 

I kursen ingår tre projektuppgifter som genomförs med hjälp av MatLab samt 
antennberäkningsprogram. 
 The course includes three computer 

exercises which are solved using 
MatLab and commercially available 
antenna software. 

Mål 
Eleven skall efter genomgången kurs: 

• känna till parametrar och egenskaper som definierar antenner Aim 
• kunna genomföra teoretiska beräkningar på enkla antennelement 

såsom dipoler och aperturantenner. 
After the course, the student should: 

• have knowledge of the 
different parameters and 
properties used to 
characterize antennas.  

• kunna använda  kommersiellt tillgängliga beräkningsprogram för 
antennkonstruktion. 

• ha kunskap om några förekommande antennsystem och vilka krav 
dessa ställer på de ingående antennerna. 

• be able to make theoretical 
calculations of fundamental 
antenna elements such as 
dipoles and aperture 
antennas. 

 

Kursinnehåll • be able to use commercially 
available program for 
antenna simulation. 

Introduktion - Exempel på antennsystem, strålningsdiagram, direktivitet, 
polarisation, antennimpedans, effektiv antennarea, Friis formel, 
radarekvationen, antenntemperatur och brus. 
Strålningsegenskaper – Antennen som källa till strålning, dualitet och 
reciprocitet, när- och fjärrfält från dipoler, spegling, koppling. 
Aperturantenner, Babinet’s princip, microstrip-antenner. Linjära och plana 
gruppantenner, syntes av strålningsdiagram. 
Fysiska begränsningar – Superdirektivitet, bandbredd och storlek, ömsesidig 
resistans och korrelation. 
Praktiska aspekter – antenner med hög förstärkning, konforma antenner, 
lågfrekvens- och terminalantenner. 
Systemaspekter – Radarsystem, radarmålyta hos antenner, vågutbredning, 
länkbudget, fädning, rymd- och polarisationsdiversitet, cellulära och 
sektoriserade system, adaptiva och multilobsystem. 

• have knowledge of some 
antenna systems and the 
demands of such on the 
antenna components. 

Syllabus 
Introduction – Examples of antenna 
systems, radiation patterns, directivity, 
polarization, antenna impedance, 
effective area, Friis’ equation, the radar 
equation, antenna temperature and noise. 
Antenna radiation – the antenna as a 
source of radiation, duality and 
reciprocity, near- and far-field form a 
dipole, image theory, mutual coupling. 
Aperture antennas and Babinet’s 
principle, microstrip antennas. Linear 
and planar antenna arrays, synthesis of 
radiation patterns.  

 

Förkunskaper 
Kursen i Teoretisk elektroteknik eller motsvarande, kunskaper i vektoranalys Physical limits – Super directivity, 
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samt erfarenhet av MatLab eller motsvarande beräkningsprogram. bandwidth vs. size, mutual resistance 
and correlation. 
Practical design – High gain, 
conformal, low frequency, and terminal 
antennas. 
System aspects – Radar, radar cross-
section of antennas, radio propagation, 
link budget, fading space and 
polarization diversity. Cellular and 
sector systems, adaptive and multi-beam 
antennas. 

Kursfordringar 
Skriftlig tentamen (TEN1; 3,5p). 
3 laborationer (LAB1-3; 1,5p). 

Kurslitteratur 
Balanis: Antenna Theory. 
Kompendium från institutionen 
 

Prerequisites Anmälan Electromagnetic Theory and must be 
well understood. Some knowledge of 
computer programs, e.g. Matlab, is 
necessary. 

 
Till kurs: Obligatorisk. 
Till tentamen: Obligatorisk. 

Requirements 
One written examination (TEN1; 3,5 
cr.). 
Three home assignments (LAB1-3; 1,5 
cr.). 

Required Reading 
Balanis: Antenna Theory. 
Lecture notes from the department 

Registration 
Course: Compulsory. 
Exam: Compulsory. 
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EQ2430  Projektkurs i signalbehandling och digital 
kommunikation 

Project Course in Signal 
Processing and Digital 
Communication 

 

12 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 12 Peter Händel, ph@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 7595 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    10 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
I3 Lektioner    50 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for 
E4, TTLSM1, TTLSM2 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1367 

Replaces 2E1367 

Mål Aim 
The student shall be to collaborate in 
team in solving when solving a technical 
problem and be able to apply the 
theoretical knowledge acquired in 
previous courses. The student shall also 
be able to document and present the 
work. 

Teknologen skall efter genomgången kurs kunna arbeta i grupp för att lösa ett 
tekniskt problem och tillämpa de teoretiska kunskaper som inhämtats i 
tidigare kurser. Teknologen skall också kunna dokumentera och redovisa ett 
projektarbete.  
 
Teknologerna skall dessutom kunna   
 In addition the students shall also be 

able to do  • Enklare DSP-programmering, och/eller 
 • enklare PC-programmering och/eller • Simpler forms of DSP-

programming, and/or • enklare praktisk projektstyrning, och/eller 
• praktisk algoritmutveckling (från teori till test och förfining på 

prototyp). 
• simpler forms of PC-

programming, and/or 
• simpler forms of practical 

project management, an/or  
• practical algorithm 

development  Kursinnehåll 
En grupp om 4-7 teknologer skall lösa en projektuppgift vars mål är att innan 
ett visst datum framställa en prototyp som uppfyller en given specifikation. 
Det är elevernas uppgift att själva planera och utföra arbetet, dvs. en 
projektplan skall skrivas och följas.  I projektplanen specificeras vilka 
delprojekt som projektet består av, i vilken ordning som delprojekten skall 
genomföras, när de skall vara klara och vem eller vilka inom gruppen som 
skall utföra arbetet.  

Syllabus 
A group of 4-7 students will carry out a 
project with the goal to produce a 
prototype before a certain deadline, that 
fulfils a given performance 
specification. The students are 
responsible for partitioning the projects 
into subprojects, make a time table, 
distribute the workload, and decide by 
whom they should be solved. There are 
several solutions to the problems. 
During the course, the students will face 
many practical problems that must be 
solved. An objective with this course is 
to give training in how to acquire 
knowledge in order to make the 
"correct" design decisions. The students 
will thereby learn how to acquire the 
theoretical and practical knowledge 
needed for the assigned project. An oral 
presentation and demonstration will take 
place before the project deadline. 
Written documentation should be 
produced while working on the project. 
The course concludes with an oral 
presentation and demonstration of the 
prototype.  The requirements on the oral 
and written presentations are similar to 
the requirements on a Master's seminar 

Det finns ett flertal tänkbara lösningar till projektuppgifterna . Teknologerna 
kommer därför under projektets lopp att ställas inför många praktiska problem 
som kräver ingenjörsmässiga beslut. Deltagarna lär sig därmed att inhämta de 
nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att lösa en 
projektuppgift. 
Kursen avslutas med en muntlig redovisning och en demonstration av 
prototypen. Under projektets gång skall skriftlig dokumentation framställas 
och vissa övningsuppgifter lösas. Kraven på den muntliga och skriftliga 
redovisningen liknar de krav som ställs på ett examensarbete. 
 
Varje teknolog skall fokusera på ett av områdena DSP-programmering, PC-
programmering, projektstyrning, eller algoritmutveckling.  Stöd i form av 
föreläsningar, litteratur och on-line information, finns för alla dessa uppgifter. 
 

Förkunskaper 
155 ECTS poäng.  
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 EQ1200 (2E1423) Signalteori  
 
Antagen till och en klar avsikt att ta en av: 
EQ2300 (2E1340) Digital signalbehandling, 
EQ2310 (2E1432) Kommunikationsteori 

and thesis. 
 
Every student will focus on one of the 
areas of DSP-programming, PC-
programming, project management or 
algorithm development. Support in the 
form of lectures, literature and on-line 
information is available for all these 
areas. Kursfordringar 

Alla gruppens medlemmar som bidragit väsentligt får högsta betyg om 
protoypen är framgångsrik, slutrapporten är välskriven och innehåler 
tillräcklig analys, motivering och resultat, samt alla andra deliverabler är i gott 
skick. Om detta inte är fallet kommer gruppmedlemmarnas insastser att 
bedömmas individuellt. Detta kan göras genom att gå igenom progress-
rapporter samt andra dokument och baserat på observationer gjorda under 
projektets genomförande. 

Prerequisites 
110 ECTS credits.  
 
 EQ1200 (2E1423) Signal Theory 
 
Admitted to and a clear ambition to 
complete: 
 
EQ2300 (2E1340) Digital Signal 
Processing 
EQ2310 (2E1432) Digital 
Communication. 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
Dessutom tillkommer relevant kurslitteratur beroende på vald projektuppgift. 
Nedan anges den kurslitteratur som användes VT 2007. Requirements 

If the prototype is successful, the final-
report is well written and contains 
adequate analysis and all the other 
deliverables are in good shape then all 
members who have made significant 
contributions will receive the highest 
grade. If this is not the case the 
achievements of the individual group 
members will be scrutinized. This can 
be done by examining the progress-
reports and other documents produced 
and from observations done during the 
course of the project. 

 
• Texas Instruments Manuals 

(http://www.ti.com/sc/docs/psheets/man_dsp.htm) 
• Code Composer Studio on-line help. 
• Matlab on-line information. 
• On-line DSP stöd 

http://www.s3.kth.se/signal/edu/projekt/DSPsupport/ 
• On-line information om projektstyrning  

http://www.s3.kth.se/signal/edu/projekt/examination.shtml  
• Sams Teach Yourself Visual C++ 6 in 21 Days, Davis Chapman and 

Jeff Heaton, Sams Publishing 1999.. Required Reading 
The course literature will be published 
on the course homepage at least four 
weeks before the start of the course. In 
addition to this there will project 
specific course literature.  During the 
2007 edition of the course the following 
materials were used: 

• The C Programming Language (Second Edition), Brian W. 
Kernighan and Dennis M. Ritchie. 

• Digital Signal Processing Implementation using the TMS320C6000 
DSP Platform, Naim Dahnoun, Prentice Hall 2000. 

• Noter från föreläsningar.  
  

• Texas Instruments Manuals 
(http://www.ti.com/sc/docs/p
sheets/man_dsp.htm) 

• Code Composer Studio on-
line help. 

• Matlab on-line information. 
• On-line DSP support 

http://www.s3.kth.se/signal/e
du/projekt/DSPsupport/ 

• On-line information on 
project management  
http://www.s3.kth.se/signal/e
du/projekt/examination.shtml 

• Sams Teach Yourself Visual 
C++ 6 in 21 Days, Davis 
Chapman and Jeff Heaton, 
Sams Publishing 1999. 

• The C Programming 
Language (Second Edition), 
Brian W. Kernighan and 
Dennis M. Ritchie. 

• Digital Signal Processing 
Implementation using the 
TMS320C6000 DSP 
Platform, Naim Dahnoun, 
Prentice Hall 2000. 

• Lecture notes 
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EQ2440  Projektarbete inom trådlös kommunikation  Project in Wireless 
Communication 

 

12 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 12 Peter Händel, ph@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
D Tel. 08-790 7595 Kursnivå/Level 
 Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  
  ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
Engelska/English Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1368 

Replaces 2E1368 

Mål Aim 
The student shall be to collaborate in 
team in solving a technical problem and 
be able to apply the theoretical 
knowledge acquired in previous courses. 
The student shall also be able to 
document and present the work. 

Teknologen skall efter genomgången kurs kunna arbeta i grupp för att lösa ett 
tekniskt problem och tillämpa de teoretiska kunskaper som inhämtats i 
tidigare kurser. Teknologen skall också kunna dokumentera och redovisa ett 
projektarbete.  
  Teknologerna skall dessutom kunna  In addition the students shall also be 

able to do   
 • Enklare DSP-programmering, och/eller 

• Simpler forms of DSP-
programming, and/or • enklare PC-programmering och/eller 

• enklare praktisk projektstyrning, och/eller • simpler forms of PC-
programming, and/or • praktisk algoritmutveckling (från teori till test och förfining på 

prototyp). • simpler forms of practical 
project management, an/or  • practical algorithm 
development  Kursinnehåll 

En grupp om 4-7 teknologer skall lösa en projektuppgift vars mål är att innan 
ett visst datum framställa en prototyp som uppfyller en given specifikation. 
Det är elevernas uppgift att själva planera och utföra arbetet, dvs. en 
projektplan skall skrivas och följas.  I projektplanen specificeras vilka 
delprojekt som projektet består av, i vilken ordning som delprojekten skall 
genomföras, när de skall vara klara och vem eller vilka inom gruppen som 
skall utföra arbetet.  

Syllabus 
A group of 4-7 students will carry out a 
project with the goal to produce a 
prototype before a certain deadline, that 
fulfils a given performance 
specification. The students are 
responsible for partitioning the projects 
into subprojects, make a time table, 
distribute the workload, and decide by 
whom they should be solved. There are 
several solutions to the problems. 
During the course, the students will face 
many practical problems that must be 
solved. An objective with this course is 
to give training in how to acquire 
knowledge in order to make the 
"correct" design decisions. The students 
will thereby learn how to acquire the 
theoretical and practical knowledge 
needed for the assigned project. An oral 
presentation and demonstration will take 
place before the project deadline. 
Written documentation should be 
produced while working on the project. 
The course concludes with an oral 
presentation and demonstration of the 
prototype.  The requirements on the oral 
and written presentations are similar to 
the requirements on a Master's seminar 
and thesis. 

Det finns ett flertal tänkbara lösningar till projektuppgifterna . Teknologerna 
kommer därför under projektets lopp att ställas inför många praktiska problem 
som kräver ingenjörsmässiga beslut. Deltagarna lär sig därmed att inhämta de 
nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att lösa en 
projektuppgift. 
Kursen avslutas med en muntlig redovisning och en demonstration av 
prototypen. Under projektets gång skall skriftlig dokumentation framställas 
och vissa övningsuppgifter lösas. Kraven på den muntliga och skriftliga 
redovisningen liknar de krav som ställs på ett examensarbete. 
 
Varje teknolog skall fokusera på ett av områdena DSP-programmering, PC-
programmering, projektstyrning, eller algoritmutveckling.  Stöd i form av 
föreläsningar, litteratur och on-line information, finns för alla dessa uppgifter. 
 

Förkunskaper 
155 ECTS poäng.  
 
 EQ1200 (2E1423) Signalteori  
 
Antagen till och en klar avsikt att ta en av: 
EQ2300 (2E1340) Digital signalbehandling, 
EQ2310 (2E1432) Kommunikationsteori 

 
Every student will focus on one of the 
areas of DSP-programming, PC-
programming, project management or 
algorithm development. Support in the 
form of lectures, literature and on-line 
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information is available for all these 
areas. Kursfordringar 

Alla gruppens medlemmar som bidragit väsentligt får högsta betyg om 
protoypen är framgångsrik, slutrapporten är välskriven och innehåler 
tillräcklig analys, motivering och resultat, samt alla andra deliverabler är i gott 
skick. Om detta inte är fallet kommer gruppmedlemmarnas insastser att 
bedömmas individuellt. Detta kan göras genom att gå igenom progress-
rapporter samt andra dokument och baserat på observationer gjorda under 
projektets genomförande. 

Prerequisites 
155 ECTS credits.  
 
 EQ1200 (2E1423) Signal Theory 
 
Admitted to and a clear ambition to 
complete one of: 
 
EQ2300 (2E1340) Digital Signal 
Processing 
EQ2310 (2E1432) Digital 
Communication. 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. 
Dessutom tillkommer relevant kurslitteratur beroende på vald projektuppgift. 
Nedan anges den kurslitteratur som användes VT 2007. Requirements 
 If the prototype is successful, the final-

report is well written and contains 
adequate analysis and all the other 
deliverables are in good shape then all 
members who have made significant 
contributions will receive the highest 
grade. If this is not the case, the 
achievements of the individual group 
members will be scrutinized. This can 
be done by examining the progress-
reports and other documents produced 
and from observations done during the 
course of the project. 

• Texas Instruments Manuals 
(http://www.ti.com/sc/docs/psheets/man_dsp.htm) 

• Code Composer Studio on-line help. 
• Matlab on-line information. 
• On-line DSP stöd 

http://www.s3.kth.se/signal/edu/projekt/DSPsupport/ 
• On-line information om projektstyrning  

http://www.s3.kth.se/signal/edu/projekt/examination.shtml  
• Sams Teach Yourself Visual C++ 6 in 21 Days, Davis Chapman and 

Jeff Heaton, Sams Publishing 1999.. Required Reading 
• The C Programming Language (Second Edition), Brian W. 

Kernighan and Dennis M. Ritchie. 
The course literature will be published 
on the course homepage at least four 
weeks before the start of the course. In 
addition to this there will project 
specific course literature.  During the 
2007 edition of the course the following 
materials were used: 

• Digital Signal Processing Implementation using the TMS320C6000 
DSP Platform, Naim Dahnoun, Prentice Hall 2000. 

• Noter från föreläsningar.  
 

 
• Texas Instruments Manuals 

(http://www.ti.com/sc/docs/p
sheets/man_dsp.htm) 

• Code Composer Studio on-
line help. 

• Matlab on-line information. 
• On-line DSP support 

http://www.s3.kth.se/signal/e
du/projekt/DSPsupport/ 

• On-line information on 
project management  
http://www.s3.kth.se/signal/e
du/projekt/examination.shtml 

• Sams Teach Yourself Visual 
C++ 6 in 21 Days, Davis 
Chapman and Jeff Heaton, 
Sams Publishing 1999. 

• The C Programming 
Language (Second Edition), 
Brian W. Kernighan and 
Dennis M. Ritchie. 

• Digital Signal Processing 
Implementation using the 
TMS320C6000 DSP 
Platform, Naim Dahnoun, 
Prentice Hall 2000. 

• Lecture notes 
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EQ2450  Signaler, sensorer och system, seminarieserie  Seminars in Signals, Sensors and 
Systems 

 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 se kursens hemsida/ see course page,  ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel.  Kursnivå/Level 
 Björn Ottersten, 

bjorn.ottersten@ee.kth.se 
Betygsskala/Grading, KTH 

 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4 Tel. 790 8436 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1380 Seminarier    16 h          Kurssida/Course Page 

 
 

Replaces 2E1380 

Mål Aim 
The course wants to highlight the 
applications and research problems 
which currently are of high interest in 
industry. Invited speakers from industry 
and universities present their work and 
give personal views on the different 
areas.  

The student shall be to collaborate in team in solving a technical problem and 
be able to apply the theoretical knowledge acquired in previous courses. The 
student shall also be able to document and present the work. 
 
In addition the students shall also be able to do  
  

• Simpler forms of DSP-programming, and/or Learning objectives:  
After completing the course, the student 
should be able to:   

• simpler forms of PC-programming, and/or 
• simpler forms of practical project management, an/or • Show a good knowledge 

about the state of the art in 
research and development in 
the respective field.  

• practical algorithm development  
 

• Show the ability to survey 
information in a specific 
technical area, critically 
assess and make personal 
reflections and judgments.  

Syllabus 
Speakers from universities and industry 
will be invited to present their current 
work. The contents are defined by the 
speakers. The course wants to reflect the 
current interest in research and 
development in industry in at least some 
areas with a focus towards signals, 
sensors, and systems.  Since the activity 
in these fields is high, the contents of the 
course will naturally change from year 
to year.  
Both more research and more product 
oriented talks will be given and the 
seminar series provide a good 
opportunity to increase the general 
knowledge in some of the more active 
areas of current interest. It also provides 
valuable contacts with different 
companies and some insight into 
potential tasks after completing the 
degree. The speakers may also say 
something about thesis projects 
opportunities. The course is being an 
excellent complementary to other 
courses in the area.. 
A mandatory individual essay 
assignment is part of the examination. 
The assignment consists of writing a 
short (3-4 pages) popular scientific 
survey of one or several of the topics 
that have been covered in the seminars. 
The text should be on a difficulty level 
such that it could be easily understood 
by other students taking similar 
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specializations.  

Prerequisites 
One or more courses in signals, sensors, 
and systems. 

Requirements 
Active participation in at least 12 
seminars (NÄR1, 1.5 ECTS credits, 
grading P/F). 
A written essay (ANN1, 1.5 ECTS 
credits, grading P/F) 

Required Reading 
No general required reading. 
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EQ2460  Seminarier i trådlösa system  Seminars in Wireless Systems 
 

3 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 3 Björn Ottersten, 

bjorn.ottersten@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
P/F Tel. 790 8436 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  3, 4 
I3, IT4 Seminarier    16 h          Villkorligt valfri för/Conditionally Elective 

for  
TTLSM1, TTLSM2 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/kurser/2E1381 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1381 

Replaces 2E1381 

Mål Aim 
The course wants to highlight the 
applications and research problems 
which currently are of high interest in 
industry. Invited speakers from industry 
and universities present their work and 
give personal views on the different 
areas.  

Kursen vill belysa de tekniska tillämpningar och forskningsproblem som är 
aktuella inom näringslivet. Inbjudna gästföreläsare från industri och högskolor 
berättar om sitt arbete och sin syn på olika tekniska områden. 
 
Kursens mål:  
Efter kursen förväntas studenten kunna:   

• Visa god kännedom om forsknings- och utvecklingsfronten, 
spjutspetsteknik, marknad, visioner och tendenser inom respektive 
område. 

Learning objectives:  
After completing the course, the student 
should be able to:   

• Show a good knowledge 
about the state of the art in 
research and development in 
the respective field.  

• Visa förmåga att skriftligt sammanställa information kring ett 
specifikt aktuellt tekniskt ämne inom kommunikation, kritiskt 
granska och göra egna reflektioner och bedömningar.  

• Show the ability to survey 
information in a specific 
technical area within 
communications, critically 
assess and make personal 
reflections and judgments.  

 

Kursinnehåll 
Gästföreläsare från universitet och företag kommer att bjudas in för att berätta 
om sin syn på några olika teknikområden och vad de just nu arbetar med. 
Kursens innehåll definieras av de inbjudna gästföreläsarna. Kursen avser 
spegla forskningsfronten speciellt inom några områden med inriktning mot 
signaler, sensorer och system. Då aktiviteten inom dessa områden är mycket 
stor kommer innehållet att variera från år till år. 

Syllabus 
Speakers from universities and industry 
will be invited to present their current 
work. The contents are defined by the 
speakers. The course wants to reflect the 
current interest in research and 
development in industry in at least some 
areas with a focus towards signals, 
sensors, and systems.  Since the activity 
in these fields is high, the contents of the 
course will naturally change from year 
to year.  

Både forskningsnära och mer produktorienterade föredrag kommer att ges och 
seminarieserien är ett utmärkt sätt att öka sin allmänbildning inom några av de 
mest aktiva tekniska områdena just nu. Dessutom ger de goda möjligheter att 
knyta värdefulla kontakter med olika företag och en inblick i vad som kan 
vänta teknologerna efter examen. Föredragshållarna kommer även att berätta 
en del om vilka examensarbeten de kan erbjuda, så det är ett utomordentligt 
tillfälle för alla att knyta kontakter. Kursen är ett utmärkt komplement till 
övriga kurser inom området. 

Both more research and more product 
oriented talks will be given and the 
seminar series provide a good 
opportunity to increase the general 
knowledge in some of the more active 
areas of current interest. It also provides 
valuable contacts with different 
companies and some insight into 
potential tasks after completing the 
degree. The speakers may also say 
something about thesis projects 
opportunities. The course is being an 
excellent complementary to other 
courses in the area.. 

I kursen ingår en obligatorisk och individuell inlämningsuppgift. Uppgiften 
består i att skriva en kort (3-4 maskinskrivna A4-sidor) populärvetenskaplig 
sammanställning om ett eller flera av de kommunikationsrelaterade områden 
som berörts i seminarierna. Nivån på texten bör vara sådan att en godtycklig 
teknolog som läser motsvarande inriktningar utan problem kan tillgodogöra 
sig innehållet. 
 

Förkunskaper 
En eller flera kurser inom signaler-, sensorer- och systemområdet. 

A mandatory individual essay 
assignment is part of the examination. 
The assignment consists of writing a 

Kursfordringar 
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Aktivt deltagande i minst 12 av seminarierna (NÄR1, 1.5 hsp, betyg P/F). 
En skriftlig uppsats inom kommunikationsområdet (ANNA, 1.5 hsp, betyg 
P/F) 

short (3-4 pages) popular scientific 
survey of one or several of the topics 
related to communications that have 
been covered in the seminars. The text 
should be on a difficulty level such that 
it could be easily understood by other 
students taking similar specializations.  

Kurslitteratur 
Ingen obligatorisk kurslitteratur. 
 Prerequisites 

One or more courses in signals, sensors, 
and systems.  
Systems. 

Requirements 
Active participation in at least 12 
seminars (NÄR1, 1.5 ECTS credits, 
grading P/F). 
A written essay in the communications 
area (ANNA, 1.5 ECTS credits, grading 
P/F) 

Required Reading 
No general required reading. 
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EQ2800  Optimal filtrering  Optimal Filtering 
 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Björn Ottersten, 

bjorn.ottersten@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 8436 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  
TTLSM1, TTLSM2 Lektioner    24 h          Valfri för/Elective for 
Engelska / English  Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/signal/edu/optfilt/index.sh
tml 

Kurssida/Course Page 

 

Given every second year. Given 08/09. 

Mål Aim 
After successfully completing the 
course, the student should be able to Efter fullgjord kurs ska studenten kunna 

• Förstå vilka typer av estimeringsproblem där linjär estimering är 
tillämpbar.  

• Understand to which type of 
estimation problems linear 
estimation can be applied.   • Förstå samband mellan beräkningskomplexitet, filterstrukturer och 

prestanda.  • Understand the relationship 
between computational 
complexity, filter structure, 
and performance.  

• Förstå samband mellan optimal filtrering, linjär estimering och 
Wiener/Kalman filtrering.  

• Understand the relationship 
between optimal filtering, 
linear estimation, and 
Wiener/Kalman filtering.  

• Angripa estimeringsproblem på ett systematiskt tillvägagångssätt.  
• Beräkna, analysera och modifiera tillståndsmodeller. 
• Härleda och manipulera Wiener- och Kalman filter (tidsdiskret och 

tidskontinuerliga) ekvationerna. • Approach estimation 
problems in a systematic 
way.  • Beräkna Wiener- och Kalman filter (tidsdiskret och 

tidskontinuerliga) för ett givet estimeringsproblem. • Compute, analyze, and 
modify state space models.  • Analysera egenskaper hos optimala filter. 

• Derive and manipulate the 
Wiener and Kalman filter 
(time discrete and time 
continuous) equations.  

• Implementera Wiener- och Kalman filter (tidsdiskret) och 
tillståndsmodeller med hjälp av Matlab. 

• Simulera tillståndsmodeller och optimala filter, analysera resultaten, 
optimera filter prestanda samt skriftlig redogöra resultaten.  • Compute the Wiener and 

Kalman filters (time discrete 
and time continuous) for a 
given estimation problem.  

• Redogöra för implementeringsaspekter inom linjär estimering samt 
härleda ”square-root” algoritmer. 

 • Analyze properties of the 
optimal filter.  

Kursinnehåll • Implement Wiener and 
Kalman filters (time discrete) 
and state space models using 
Matlab.  

Kurser ger ingående kunskap om linjär estimeringsteori. Kalman- och 
Wienerfiltrering är systematiska metoder för att angripa många 
estimeringsproblem inom tekniska tillämpningsområden. Kursen förutsätter 
kunskaper inom grundläggande matris algebra, stokastiska processer och 
linjära system. Huvudtemat för kursen är optimal, linjär estimering som har 
tillämpning inom många tekniska discipliner, t.ex. telekommunikation, 
reglerteknik och signalbehandling men även inom andra fält som ekonometri 
och statistik. Kursen är forskningsförberedande och riktar sig till studerande 
som ämnar arbeta med utveckling/ forskning inom signalbehandling. 

• Simulate state space models 
and optimal filters, analyze 
the results, optimize the filter 
performance, and provide a 
written report on the 
findings.  

• Explain important 
implementational aspects in 
linear estimation and derive 
square-root algorithms.  

Följande begrepp kommer att tas upp i kursen; grundläggande 
estimeringsteori, tidsdiskreta och tids kontinuerliga Wienerfilter, tidsdiskreta 
och tidskontinuerliga Kalmanfilter, egenskaper hos Wiener- och Kalmanfilter, 
glättning, implementeringsaspekter. 

Syllabus 
This course gives thorough knowledge 
of optimal linear estimation theory. 
Kalman and Weiner filtering are 
systematic methods to solve many 
estimation problems in modern technical 
applications and the student will be able 
to apply these methods to estimation 
problems. The course assumes 
familiarity with basic concepts from 

 

Förkunskaper 
EQ2300 Digital signalbehandling – över betyg 

Kursfordringar 
Hemuppgifter varje vecka.  
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Muntlig tentamen (inte nödvändig om hemuppgifterna är godkända) 
Projektuppgift 

matrix theory, linear algebra, and linear 
system theory. We will treat optimal 
linear estimation, which is encountered 
in many areas of engineering such as 
communications, control, and signal 
processing, and also in several other 
fields, e.g., econometrics and statistics. 
The course is directed towards the 
students who intend to work with 
development and research within these 
fields.&nbsp; 

Kurslitteratur 
Linear Estimation, Kailath, Sayed, Hassibi 
 

This is a graduate level course that can 
be taken by undergraduate students who 
are admitted. Only students with 
adequate prerequisities will be admitted. 
It requires a large amount of self study. 
There are two versions of the course, a 4 
credit course requiring only homework 
problems and a project assignment. The 
8 credit version also requires an 
examination and the presentation of a 
special topic.&nbsp; 
The following topics are covered;  Basic 
estimation theory, least squares 
problems, the innovations process, state-
space models, time discrete and time 
continuous Wiener filters, time discrete 
and time continuous Kalman filters, 
properties of  optimal filters, smoothing, 
implementation aspects. 

Prerequisites 
EQ2300 Digital Signal Processing – 
grade above pass 

Requirements 
Homeworks every week  
Oral examination (not required if 
homeworks are correct) 
Project assignment 

Required Reading 
Linear Estimation, Kailath, Sayed, 
Hassibi 
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EQ2810  Estimeringsteori, forskarförberedande  Estimation Theory, Accelerated 
Program Course 

 

6 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 6 Peter Händel, ph@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 7595 Kursnivå/Level 
A-F Magnus Jansson, 

magnus.jansson@ee.kth.se 
Betygsskala/Grading, KTH 

 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, TTLSM1, TTLSM2 Tel. 790 8443 Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language Kursuppläggning/Time   Period  1 
http://www.s3.kth.se/signal/edu/estim/ Föreläsningar    20 h          Kurssida/Course Page 

 
 

 Ges nästa gång Hösten 07. 

 Given next time Fall 2007. 

Mål Aim 
This is an introductory course to 
statistical estimation theory given from a 
signal processing perspective. The aim 
is to provide the basic principles and 
tools which are useful to solve many 
estimation problems in signal processing 
and communications. It will also serve 
as the necessary prerequisite for more 
advanced texts and research papers in 
the area. The course will cover 
fundamental concepts such as sufficient 
statistics, the Rao-Blackwell theorem 
and the Cramer-Rao lower bound on 
estimation accuracy. Furthermore, the 
most common estimation methods are 
treated, including maximum likelihood, 
least-squares, minimum variance, 
method of moments  and Bayesian 
estimation. The course assumes some 
familiarity with basic matrix theory and 
statistics. 

This is an introductory course to statistical estimation theory given from a 
signal processing perspective. The aim is to provide the basic principles and 
tools which are useful to solve many estimation problems in signal processing 
and communications. It will also serve as the necessary prerequisite for more 
advanced texts and research papers in the area. The course will cover 
fundamental concepts such as sufficient statistics, the Rao-Blackwell theorem 
and the Cramer-Rao lower bound on estimation accuracy. Furthermore, the 
most common estimation methods are treated, including maximum likelihood, 
least-squares, minimum variance, method of moments  and Bayesian 
estimation. The course assumes some familiarity with basic matrix theory and 
statistics. 
 

Kursinnehåll 
Introduction, minimum variance estimation, Cramer-Rao bound. General 
minimum variance and best linear unbiased estimation. Maximum likelihood 
estimation, least squares, method of moments, Bayesian estimation. 
Extensions for complex data and parameters. Syllabus  Introduction, minimum variance 

estimation, Cramer-Rao bound. General 
minimum variance and best linear 
unbiased estimation. Maximum 
likelihood estimation, least squares, 
method of moments, Bayesian 
estimation. Extensions for complex data 
and parameters. 

Förkunskaper 
2E1340 Digital Signal Processing grade 4 or 5 and the permission of the 
examiner. 
2E1360/2E5320 Matrix Algebra, accelerated program is recommended but not 
required. 

Kursfordringar Prerequisites 
Attending the lectures is mandatory  
Homework assignments oral examination (not required if the homeworks are 
correct)  project assignment. 

2E1340 Digital Signal Processing grade 
4 or 5 and the permission of the 
examiner. 
2E1360/2E5320 Matrix Algebra, 
accelerated program is recommended 
but not required. Kurslitteratur 

"Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory," Kay, 
Steven M. ISBN 0133457117. Requirements 

Attending the lectures is mandatory  
Homework assignments oral 
examination (not required if the 
homeworks are correct)  project 
assignment. 

 

Required Reading 
"Fundamentals of Statistical Signal 
Processing: Estimation Theory," Kay, 
Steven M. ISBN 0133457117. 
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EQ2820  Matris algebra, forskarförberedande. English 
version for course description. 

Matris Algebra, Accelerated 
Program 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Magnus Jansson, 

magnus.jansson@ee.kth.se 
ECTS-poäng/ECTS Credits 

A Kursnivå/Level 
A-F Tel. 790 8443 Betygsskala/Grading, KTH 
 ECTS-betygsskala/Grading, ECTS Kursuppläggning/Time   Period  4 
E4, TTLSM1, TTLSM2 Föreläsningar    28 h          Valfri för/Elective for 
  Språk/Language 
 Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1360 

Replaces 2E1360 

Mål Aim 
The course is given every second year 
and is suitable as a first postgraduate 
(Ph.D) course or as an advanced course 
in the final year of the M.Sc. program 
(e.g., for students considering to join the 
PhD program). 

This is an introductory course to statistical estimation theory given from a 
signal processing perspective. The aim is to provide the basic principles and 
tools which are useful to solve many estimation problems in signal processing 
and communications. It will also serve as the necessary prerequisite for more 
advanced texts and research papers in the area. The course will cover 
fundamental concepts such as sufficient statistics, the Rao-Blackwell theorem 
and the Cramer-Rao lower bound on estimation accuracy. Furthermore, the 
most common estimation methods are treated, including maximum likelihood, 
least-squares, minimum variance, method of moments  and Bayesian 
estimation. The course assumes some familiarity with basic matrix theory and 
statistics. 

 
We will refresh and extend the basic 
knowledge in linear algebra from 
previous courses in the undergraduate 
program. Matrix algebra is of 
fundamental importance for scientists 
and engineers in many disciplines. In 
this course we will focus on topics that 
are of particular interest in 
communications, signal processing and 
automatic control.  

 

The course requires a large amount of 
self study and homework problems will 
be handed out every week and will be 
due the following week. It assumes 
some familiarity with basic concepts 
from linear algebra (as can be expected 
by good knowledge from undergraduate 
studies).  
 
Learning outcomes:  
After the course, each student is 
expected to be able to: 

• Show a good working 
knowledge of some 
fundamental tools (specified 
by the course content) in 
matrix algebra. 

• Use the acquired knowledge 
to more easily apprehend 
research papers in 
engineering. 

• Identify research problems in 
which matrix algebra tools 
may be powerful. 

• Apply the knowledge to 
solve the identified matrix 
algebra problems. 

• Combine several sub 
problems and solutions to 
solve more complex 
problems. 

Syllabus 
Main contents:  
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1. Review of vector spaces, inner 
product, determinants, rank  
2. Eigenvalues, eigenvectors 
characteristic polynomial  
3. Unitary equivalence QR-factorization  
4. Canonical forms Jordan form, 
polynomials and matrices  
5. Hermitian and symmetric matrices 
Variational characterization of 
eigenvalues, simultaneous 
diagonalization  
6. Norms for vectors and matrices  
7. Location and perturbation of 
eigenvalues  
8. Positive definite matrices. Singular 
value decomposition  
9. Nonnegative matrices, positive 
matrices, stochastic matrices  
10. Stable matrices; Lyapunovs theorem  
11. Matrix equations and the Kronecker 
product, Hadamard product  
12. Matrices and functions square roots, 
differentiation  

Prerequisites 
Admission is by request to examiner. 

Requirements 
Weekly homework assignments (TEN1, 
7.5 ECTS credits, grading A-F) 
Written exam if homework not solved 
satisfactorily. 

Required Reading 
Will be reported on the course 
homepage four weeks before start.  
Previously we have used the books 
“Matrix Analysis” and “Topics in 
Matrix Analysis” by R.A. Horn and C. 
R. Johnson.  

Other 
The course is given every second year 
(see course homepage). 
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EQ2830  Detekterings och modulationsteori, 
forsk.förberedande 

Detection and Modulation Theory, 
Accelerated Program 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mikael Skoglund, skoglund@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8430 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  2 
 Föreläsningar    21 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, TTLSM1, TTLSM2  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/commth/gradedu/detectio
n/index.shtml 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1434 

Replaces 2E1434 

Kortbeskrivning Abstract 
Optimal receivers, detection theory, 
estimation theory. Optimal receivers, detection theory, estimation theory. 

 
Aim 

Mål This course provides an introduction to 
the fundamentals of detection theory 
with applications to digital 
communications. The course also covers 
the basics of estimation theory and the 
design of modulation signal waveforms. 

This course provides an introduction to the fundamentals of detection theory 
with applications to digital communications. The course also covers the basics 
of estimation theory and the design of modulation signal waveforms. 
 

Kursinnehåll Syllabus 
A brief outline is as follows:  A brief outline is as follows:  

• Classical estimation and 
detection theory, discrete-
time/vector models  

• Classical estimation and detection theory, discrete-time/vector 
models  

• Representation of 
continuous-time stochastic 
processes  

• Representation of continuous-time stochastic processes  
• Detection of signals, continuous-time waveforms  
• Estimation of signal parameters  • Detection of signals, 

continuous-time waveforms  • Gaussian signals in AWGN  
• Estimation of signal 

parameters  
• Detection of random processes in noise  
• Estimating the parameters of a random process  • Gaussian signals in AWGN  

Two versions: The course is eligible for undergraduate, master and doctoral 
students. There will be two versions:  

• Detection of random 
processes in noise  

• Estimating the parameters of 
a random process  

• 2E1434: An accelerated program (forskarförberedande) version, 5 
cu's  Two versions: The course is eligible for 

undergraduate, master and doctoral 
students. There will be two versions:  

• F2E5634: A Ph.D. student version, 8 cu's  
 

• 2E1434: An accelerated 
program 
(forskarförberedande) 
version, 5 cu's  

Förkunskaper 
2E1432 Digital Communications. 

Kursfordringar • F2E5634: A Ph.D. student 
version, 8 cu's  The main focus is on extensive homework problems that must be handed in 

according to a schedule.  
The accelerated program version will in addition include an exam. 

Prerequisites 
2E1432 Digital Communications. 

Requirements Kurslitteratur The main focus is on extensive 
homework problems that must be 
handed in according to a schedule.  
The accelerated program version will in 
addition include an exam. 

The course is based on the two classic volumes  
• H. L. Van Trees, "Detection, Estimation and Modulation Theory," 

Part I (Wiley: paperback ISBN 0-471-095176)  
• H. L. Van Trees, "Detection, Estimation and Modulation Theory," 

Part III: Radar-Sonar Signal Processing and Gaussian Signals in 
Noise (Wiley: paperback ISBN 0-471-10793-x)  

Required Reading 
The course is based on the two classic 
volumes  
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The accelerated program version of the course uses only Part I while the Ph.D. 
student version uses both parts. 

• H. L. Van Trees, "Detection, 
Estimation and Modulation 
Theory," Part I (Wiley: 
paperback ISBN 0-471-
095176)  

 

• H. L. Van Trees, "Detection, 
Estimation and Modulation 
Theory," Part III: Radar-
Sonar Signal Processing and 
Gaussian Signals in Noise 
(Wiley: paperback ISBN 0-
471-10793-x)  

The accelerated program version of the 
course uses only Part I while the Ph.D. 
student version uses both parts. 
 

 

1198 
EES 



KTH Studiehandbok 2007-2008 

 

EQ2840  Informationsteori och kanalkodning, 
forskarförberedande 

Information Theory and Channel 
Coding, Accelerated Program 

 

7.5 Poäng/KTH Credits Kursansvarig/Coordinator 
 7.5 Mikael Skoglund, skoglund@s3.kth.se ECTS-poäng/ECTS Credits 
A Tel. 08-790 8430 Kursnivå/Level 
A-F Betygsskala/Grading, KTH Kursuppläggning/Time   Period  4 
 Föreläsningar    21 h          ECTS-betygsskala/Grading, ECTS 
E4, TTLSM1, TTLSM2  Valfri för/Elective for 
Engelska / English Språk/Language 
http://www.s3.kth.se/signal/grad/infotheory/ind
ex.shtml 

Kurssida/Course Page 

 

Ersätter 2E1438 

Replaces 2E1438 

Kortbeskrivning Abstract 
Information theory, entropy, capacity, 
linear block codes. Information theory, entropy, capacity, linear block codes. 

 
Aim 

Mål The course provides a general 
introduction to the topic of Information 
Theory with a focus on the application 
of Information Theory to 
communications in general and on 
channel coding and capacity in 
particular. 

The course provides a general introduction to the topic of Information Theory 
with a focus on the application of Information Theory to communications in 
general and on channel coding and capacity in particular. 
 

Kursinnehåll 
Syllabus Outline: entropy and mutual information, the asymptotic equipartition 

principle, entropy for stochastic processes (entropy rate), introduction to data 
compression and source coding, channel capacity and coding for noisy 
channels, capacity for different channel models (with emphasis on discrete 
memoryless channels and Gaussian channels), finite field theory, design and 
analysis of error correcting codes (with a focus on linear block codes), 
introduction to network information theory  

Outline: entropy and mutual 
information, the asymptotic 
equipartition principle, entropy for 
stochastic processes (entropy rate), 
introduction to data compression and 
source coding, channel capacity and 
coding for noisy channels, capacity for 
different channel models (with emphasis 
on discrete memoryless channels and 
Gaussian channels), finite field theory, 
design and analysis of error correcting 
codes (with a focus on linear block 
codes), introduction to network 
information theory  

Format: Teaching the course will be based on one meeting, or seminar, per 
week (with about 12 meetings total, for the complete doctoral student 
version). The examination of the course will be based on: active 
participation, homework problems and, for the doctoral student version (see 
below), presentation/review of an article in the field. The overall emphasis is 
on individual off-class problem solving, based on relatively demanding 
homework problems. More information about these can be found here.  

Format: Teaching the course will be 
based on one meeting, or seminar, per 
week (with about 12 meetings total, for 
the complete doctoral student version). 
The examination of the course will be 
based on: active participation, 
homework problems and, for the 
doctoral student version (see below), 
presentation/review of an article in the 
field. The overall emphasis is on 
individual off-class problem solving, 
based on relatively demanding 
homework problems. More information 
about these can be found here.  

Two versions: The course is eligible for both undergraduate (2E5207, 5p) and 
doctoral (2E5316, 8p) students. The difference between the two versions of 
the course is in the extent and level of difficulty of the material included. With 
reference to the course schedule the senior undergraduate version, 2E5207, 
will amount to the material treated in meetings 1-8 while 2E5316 includes in 
addition the theoretically more demanding material corresponding to meetings 
9-11 as well as a separate presentation/review of a research paper in the field.  
 

Förkunskaper Two versions: The course is eligible for 
both undergraduate (2E5207, 5p) and 
doctoral (2E5316, 8p) students. The 
difference between the two versions of 
the course is in the extent and level of 
difficulty of the material included. With 
reference to the course schedule the 
senior undergraduate version, 2E5207, 
will amount to the ma

Signals and systems corresponding to 2E1311 "Signaler och System"  
Stochastic processes and signal theory corresponding to 2E1421 "Signalteori" 

Kursfordringar 
Teaching the course and its examination will be based on mandatory 
homework problems. Solutions to homework problems are to be handed in. 

terial treated Kurslitteratur in 
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Main textbook: "Elements of Information Theory" by T. Cover and J. 
Thomas (Wiley 1991: ISBN 0-471-06259-6).  

meetings 1-8 while 2E5316 includes in 
addition the theoretically more 
demanding material corresponding to 
meetings 9-11 as well as a separate 
presentation/review of a research paper 
in the field.  

Other material used: In addition to the main textbook, parts of "The Theory 
of Error-Correcting Codes" by F. MacWilliams and N. Sloane (North-Holland 
1977) as well as some research articles in the field will be used. Handouts will 
be provided.  Prerequisites 
 Signals and systems corresponding to 

2E1311 "Signaler och System"  
Stochastic processes and signal theory 
corresponding to 2E1421 "Signalteori" 

 

Requirements 
Teaching the course and its examination 
will be based on mandatory homework 
problems. Solutions to homework 
problems are to be handed in. 

Required Reading 
Main textbook: "Elements of 
Information Theory" by T. Cover and J. 
Thomas (Wiley 1991: ISBN 0-471-
06259-6).  
Other material used: In addition to the 
main textbook, parts of "The Theory of 
Error-Correcting Codes" by F. 
MacWilliams and N. Sloane (North-
Holland 1977) as well as some research 
articles in the field will be used. 
Handouts will be provided.  
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EQ2850  Kodning för trådlös kommunikation, 
forskarförberedande 

Coding for Wireless 
Communications, Accelerated 
Program 

 

Poäng/KTH Credits 7.5 Kursansvarig/Coordinator 
Kursuppläggning/Time   Period  2 
Föreläsningar    24 h          
 

ECTS-poäng/ECTS Credits  7.5 
Kursnivå/Level A 
Betygsskala/Grading, KTH A-F 
ECTS-betygsskala/Grading, ECTS  
Valfri för/Elective for E4, TTLSM1, TTLSM2 
Språk/Language  
Kurssida/Course Page  
 

Mål 
The course provides a general introduction to the topic of Information Theory 
with a focus on the application of Information Theory to communications in 
general and on channel coding and capacity in particular. 
 

Aim 
The course provides a general 
introduction to the topic of Information 
Theory with a focus on the application 
of Information Theory to 
communications in general and on 
channel coding and capacity in 
particular. 
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Innehållsförteckning, sidnummerordning 
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SG1107  Mekanik 5 
SG1108  Tillämpad fysik, mekanik 7 
SG1109  Mekanik 9 
SG1113  Mekanik, fortsättningskurs för F 11 
SG1130  Mekanik I 14 
SG1140  Mekanik II 16 
SG1216  Termodynamik för farkostteknik 19 
SG1217  Strömningsmekanik, grundkurs 21 
SG1220  Teknisk strömningsmekanik 23 
SG1301  Mekanik, påbyggnadskurs 25 
SG1801  Byggnadsmekanik, grundkurs 26 
SG2122  Kontinuummekanik 27 
SG2123  Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs 29 
SG2125  Mekanikens matematiska metoder, fortsättningskurs 31 
SG2126  Ickelinjär dynamik i mekaniken 32 
SG2127  Forskningsmetodologi i mekaniken 33 
SG2150  Stelkroppsdynamik 34 
SG2151  Modern flerkroppsdynamik 36 
SG2211  Fordonsaerodynamik 37 
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SG2214  Strömningsmekanik 42 
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SG2219  Kompressibel strömning, avancerad kurs 47 
SG2221  Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 49 
SG2222  Mikroströmning 51 
SG2223  Strömningsmekanik för F 52 
SG2802  Skivor, plattor och FEM 54 
SG2803  Numerisk modellering och simulering 56 
SG2850  Finita elementmetoder 58 
SG2860  Modellering i FEM 60 
SG2870  Icke - linjära finita elementmetoder 61 
6H3093  Examensarbete inom datateknik och programutveckling 62 
6H3094  Examensarbete inom elektronik och datorsystem 63 
6H3096  Examensarbete inom datornätverk och kommunikation 64 
6H3290  Examensarbete inom produktion 65 
6H3291  Examensarbete inom projektering 66 
6H3292  Examensarbete inom byggteknik och design 67 
6H3293  Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi 68 
6H3399  Examensarbete 69 
6H3700  Examensarbete inom datornätverk 70 
6L3099  Examensarbete inom medicinsk teknik 71 
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6S3090  Examensarbete inom datateknik, nätverk och säkerhet 72 
6S3091  Examensarbete inom datateknik och realtidsprogrammering 73 
6S3092  Examensarbete inom datateknik och programutveckling 74 
6S3093  Examensarbete inom datateknik och grafikprogrammering 75 
6S3094  Examensarbete inom elektronik och datorsystem 76 
6S3095  Examensarbete inom mekatronik och robotik 77 
6S3490  Examensarbete inom innovation och design 78 
6S3491  Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion 79 
6S3492  Examensarbete inom maskinteknik 80 
6S3493  Examensarbete inom logistik, ekonomi och produktion 81 
6S3798  Examensarbete inom projektledning och verksamhetsutveckling 82 
6S3799  Examensarbete inom tillämpad logistik 83 
HE1000  Ellära och elektronik I 84 
HE1001  Telekommunikation 85 
HE1002  Signaler och reglersystem 87 
HE1003  Digital- och mikrodatorteknik 89 
HE1004  Digitalteknik 90 
HE1005  Mikrodatorteknik 92 
HE1006  Designmetodik 94 
HE1007  Mekatronik 96 
HE1008  Analogteknik 98 
HE1009  Tillämpad elektronik 100 
HE1010  Sensorer och mätteknik 102 
HE1011  Reglersystem 104 
HE1012  Mekatronik 2, projektkurs 106 
HE1013  EMC-elektronik 108 
HE1014  PLC-programmering 110 
HE1015  Robotik 112 
HE1016  Elektronikdesign, projektkurs 114 
HE1017  Dynamik 116 
HE1018  Data- och telekommunikation 118 
HE1024  Realtidssystem 120 
HF0004  Matematik /Basårskurs/ 122 
HF0007  Matematik /Basårskurs/ 125 
HF1000  Matematik 2 127 
HF1001  Köteori och matematisk statistik 129 
HF1002  Diskret matematik 131 
HF1003  Matematik och matematisk statistik 132 
HF1004  Matematik 2 med matematisk statistik 134 
HF1009  Introduktionskurs i matematik 135 
HF1010  Introduktionskurs i datateknik 136 
HF1700  Matematik 137 
HF1701  Matematik 1 138 
HF1900  Informationsteknik och ingenjörsmetodik 140 
HF1901  Matematik I 142 
HF1902  Miljö- och arbetsvetenskap 145 
HF2000  Köteori 147 
HH1801  Kalkylering och entreprenörskap 149 
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HH1802  Finansiering och organisationsteori 151 
HH1803  Riskanalys och skadeprevention 153 
HH1900  Ekonomi och organisation 154 
HH1901  Kompetens och utveckling 156 
HH1903  Ekonomi och organisation, fortsättningskurs 159 
HI1000  Datakommunikation och nätverk 161 
HI1001  Programmering, fortsättningskurs 163 
HI1002  Datornätverk, projektkurs 165 
HI1003  Operativsystem och systemadministration 167 
HI1004  Programmering, fortsättningskurs 169 
HI1005  Digital kommunikation 171 
HI1006  Digital kommunikation, projektkurs 172 
HI1007  Objektorienterad programmering med Java 173 
HI1008  Operativsystem 175 
HI1009  Programvaruprojekt 177 
HI1010  Datatekniskt projekt 178 
HI1011  Datastrukturer och algoritmer 179 
HI1012  Internetprotokollen och nätverksprogrammering 181 
HI1013  Software Engineering 183 
HI1014  Distribuerade affärssystem 184 
HI1015  Avancerad serverutveckling 185 
HI1016  Systemutvecklingsprojekt 186 
HI1017  Programmering av mobila tjänster med J2ME 187 
HI1018  Kommunikationsnät 189 
HI1019  Internetprotokollen 191 
HI1020  Databasteknik 193 
HI1021  Mobil kommunikation 195 
HI1022  Växlar i telenät 197 
HI1023  Nätverkssäkerhet, grundkurs 199 
HI1701  Datorsystem 200 
HI1702  Programmering, grundkurs 201 
HI1703  Data- och telekommunikation 203 
HI1900  Programmering, grundkurs 204 
HI1M00  Kommunikationsnät 206 
HI1M01  Internetprotokollen 208 
HI2000  Nätverkshantering 210 
HI2001  Trådlösa nätverk 212 
HI2002  Routing i IP-nät 214 
HI2005  Nätverkssäkerhet, fortsättningskurs 216 
HI2008  Internettjänster och trafikmätningar 217 
HL1000  Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 219 
HL1001  Medicinsk grundkurs 221 
HL1002  Medicinska bilder 222 
HL1004  Medicinteknisk verksamhet 224 
HL1005  Teknik i intensivvård och kirurgi 226 
HL1006  Tillämpad medicinsk mätteknik 228 
HL1008  Cell- och molekylärbiologi 230 
HL1009  Neurovetenskap 232 
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HL1010  Systembiologi 234 
HL1100  Medicinsk översiktskurs 235 
HL1702  Medicinsk informatik 236 
HL2000  Medicinska bildgivande system 237 
HL2002  Medicinsk mätteknik och signalbehandling 238 
HL2003  Strålterapeutisk fysik och biologi 239 
HL2004  Teknik i intensivvård och anestesi 241 
HL2005  Implantat och biomaterial 243 
HL2006  Medicinsk teknik, grundkurs 245 
HL2007  Matematiska metoder för 3D-mikroskopi 247 
HL2008  Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 249 
HL2009  Medicinsk avbildning med joniserande strålning 250 
HL2010  Ultraljud 252 
HL2011  Magnetresonansavbildning 254 
HL2012  Medicinsk bildrekonstruktion i 3D 255 
HL2020  Vävnadsfysiologi och farmakologi 257 
HM1000  Material och produktion 1 259 
HM1001  Hållfasthetslära med statik 261 
HM1002  Datorbaserade designverktyg 262 
HM1003  Material och produktion 2 264 
HM1004  Hållfasthetslära, fortsättningskurs 266 
HM1005  Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring 267 
HM1006  El- och styrteknik 268 
HM1007  Programmering 270 
HM1008  Mekanik II 272 
HM1009  Industridesign med färg och form I 273 
HM1010  Konstruktionselement 274 
HM1011  Ergonomi i produktutvecklingen 275 
HM1012  Industridesign med färg och form ll 277 
HM1013  Konstruktions- och energiteknik 278 
HM1015  Integrerad produktutveckling, projektkurs 279 
HM1016  Produktion, fortsättningskurs 1 281 
HM1017  Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 282 
HM1018  Innovations- och designmetodik 284 
HM1019  Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 286 
HM1020  Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 288 
HM1021  Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 290 
HM1022  Industriell ekonomi och produktion, projektkurs 291 
HM1023  Tillämpad mekanik 292 
HM1025  Ergonomi i produktutvecklingen 293 
HM1026  Logistik 295 
HM1M00  Logistikprocessen 296 
HM1M01  Inköp och Supply Chains 297 
HM1M02  Ledarskap och personlig utveckling 298 
HM1M03  Project Planning 299 
HM1M04  Project Control 300 
HM1M05  Project Analysis 301 
HM2000  Logistikens rättsliga omvärld 303 
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HM2001  Godstransportsystem 305 
HM2002  Logistik, fortsättningskurs 306 
HM2003  Leadership for Operational Development 307 
HM2004  Practical Statistics 308 
HM2005  The Organisation and the Management System 309 
HM200X  Examensarbete inom projektledning och verksamhetsutveckling för magisterexamen 311 
HN0004  Matematik /Basårskurs/ 312 
HN0007  Matematik /Basårskurs/ 315 
HN1001  Tillämpad matematik 317 
HN1002  Tillämpad matematik 319 
HN1009  Introduktionskurs i matematik 321 
HN1010  Introduktionskurs i datateknik 322 
HN1900  Informationsteknik och ingenjörsmetodik 323 
HN1901  Matematik I 325 
HN1902  Miljö- och arbetsvetenskap 328 
HS1000  Tekniskt projekt-Byggteknik och design 330 
HS1001  Konstruktion och design 332 
HS1002  Byggfysik med byggmateriallära 334 
HS1003  Byggmekanik 1 337 
HS1004  Byggmekanik 2 338 
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HS1006  Byggprocessen 342 
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HS1013  Installationsteknik och energi 350 
HS1014  Bro- och anläggningskonstruktioner 352 
HS1015  Byggstyrning 353 
HS1016  Integrerad CAD-projektering 354 
HS1018  Vattenresursteknik med GIS 355 
HS1019  Planering av ett byggprojekt 357 
HS101X  Examensarbete inom byggteknik och design 358 
HS1020  Skademekanismer av fukt 359 
HS1021  Stål- och träkonstruktion 361 
HS1022  Ekonomisk och teknisk förvaltning 362 
HS1023  Projektering av ett husprojekt 363 
HS1024  Projektering av ett infraprojekt 364 
HS1025  Arkitektur, skissprocessen 365 
HS1026  Arkitektur, byggnadstekniken 366 
HS1027  Ljus, akustik och design 367 
HS102X  Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi 368 
HS103X  Examensarbete inom förvaltning 369 
HS104X  Examensarbete inom installationsteknik och energi 370 
HS105X  Examensarbete inom konstruktionsteknik 371 
HS106X  Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur 372 
HS107X  Examensarbete inom byggteknik 373 
HS1700  Fastighetsförmedling, introduktion 374 
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HS1701  Ekonomi I 375 
HS1702  Byggfysik, byggteknik och installationsteknik 376 
HS1703  Fastighetsrätt 377 
HS1704  Ekonomistyrning/Finansiering fastigheter 379 
HS1706  Fastighetsvärdering 380 
HS1707  Speciell fastighetsrätt för fastighetsförmedlare 381 
HS1709  Förmedlingsprocessen 382 
HS1710  Anpassning och ombyggnad 384 
HS1711  Skatterätt I 386 
HS1712  Skatterätt II 388 
HS1713  Juridisk översiktskurs 390 
HS1721  Husbyggnad 391 
HS1722  Statik och hållfasthetslära 392 
HS1723  Tekniskt arbete, metoder och verktyg 393 
HS1724  Anläggningsteknik 394 
HS1725  Byggproduktion 395 
HS1726  Byggstyrning 396 
HS1727  Byggstyrning 2 397 
HS1728  Byggekonomi och kvalitet 398 
HS1729  Ledarskap i byggverksamhet 399 
HS1730  Byggfysik med byggmateriallära 400 
HS1731  Byggprocessen 401 
HS1732  Fältmätning 402 
HS1733  Betongkonstruktion 403 
HS2000  Ljus och produkt 404 
HS2001  Ljus och rum 1, utomhusbelysning 405 
HS2002  Ljus och rum 2, inomhusbelysning 406 
HS2003  Ljus och teori 407 
HS2004  Dagsljus och planeringsmetoder 408 
HS200X  Examensarbete inom ljusdesign för magisterexamen 409 
HU1000  Industriell marknadsföring 410 
HU1001  Kalkyler och beslutsmodeller 412 
HU1800  Extern redovisning 413 
HU1801  Industriell marknadsföring 415 
HU1900  Ekonomi och organisation 417 
HU1901  Kompetens och utveckling 419 
HU1903  Management 422 
HU1904  Redovisning och entreprenörskap 424 
HU1905  Juridik för ingenjörer 426 
HX1000  Introduktionskurs i kemi 428 
HX1001  Biologisk kemi 429 
HX1002  Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 430 
HX1003  Aktivitet och hälsa 432 
HX1004  Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 435 
HX1005  Hälsa och livsstil 437 
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LI1041  Informationssökning för internationella studenter 445 
LI105N  Informationssökning, web-baserad 447 
LI106N  Information Searching, web-based in English 449 
LI107N  Informationssökning för naturvetare och ingenjörer 451 
LI1081  Informationssökning för K 453 
LI1101  Informationssökning för IS 455 
2D1343  Datalogi 457 
DA2110  Kompletterande matematik för dataloger 459 
DA2190  Allmän bildning 460 
DA2205  Vetenskapsteori och forskningsmetodik 461 
DD000N  Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 463 
DD100N  Programmeringsteknik, webbkurs 464 
DD101N  Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 466 
DD1050  Programmering, grundkurs 467 
DD1051  Databasteknik och datorkommunikation 469 
DD1052  Grundläggande internetprogrammering 470 
DD1301  Datorintroduktion 472 
DD1310  Programmeringsteknik 474 
DD1311  Programmeringsteknik med PBL 476 
DD1312  Programmeringsteknik och Matlab 478 
DD1314  Programmering för interaktiva medier 480 
DD1320  Tillämpad datalogi 482 
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DD1321  Tillämpad programmering och datalogi 484 
DD1322  Tillämpad programmering och datalogi, del 1 486 
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DD1349  Projektuppgift i introduktion till datalogi 503 
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DD1364  Databasteknik 511 
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DD2428  Datorgeometri och visualisering 557 
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DH2655  Kooperativ IT-design 677 
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DM2553  Medieproduktion 730 
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DN1241  Numeriska metoder, grundkurs III 765 
DN1242  Numerisk analys, tilläggskurs 767 
DN220X  Examensarbete inom numerisk analys 769 
DN2220  Tillämpade numeriska metoder I 771 
DN2225  Numerisk behandling av differentialekvationer I 773 
DN2251  Tillämpade numeriska metoder III 775 
DN2252  Numerisk algebra 777 
DN2253  Numerisk algebra för stora matriser 779 
DN2255  Numerisk behandling av differentialekvationer II 781 
DN2258  Introduktion till högprestandaberäkningar 783 
DN2260  Finita elementmetoden 785 
DN2264  Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, del 1 787 
DN2265  Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, del 2 789 
DN2266  Matematiska modeller, analys och simulering del 1 790 
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DN2274  Elektromagnetiska beräkningar 794 
DN2281  Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 796 
DN2290  Avancerade numeriska metoder 798 
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DS1300  Teknisk engelska, lägre mellannivå 803 
DS1301  Teknisk engelska, mellannivå 805 
DS1302  Teknisk engelska, mellannivå 807 
DS1303  Teknisk engelska, mellannivå 809 
DS1305  Engelsk rapportskrivning 811 
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DS1307  Teknisk engelska, mellannivå 813 
DS1308  Teknisk engelska, lägre mellannivå 815 
DS1310  Ingenjörsengelska, mellannivå 817 
DS1319  Tyska - språk, kultur och samhälle 819 
DS1320  Tyska, grundnivå 821 
DS1323  Tyska, fortsättningsnivå 823 
DS1324  Teknisk tyska, mellannivå 825 
DS132N  Teknisk tyska, mellannivå 827 
DS1330  Franska, grundnivå 829 
DS1331  Franska, grundnivå 831 
DS1334  Teknisk franska, mellannivå 833 
DS1337  Franska - språk, kultur och samhälle 835 
DS1338  Franska, fortsättningsnivå 837 
DS1339  Franska, fortsättningsnivå 839 
DS1340  Spanska, grundnivå 841 
DS1341  Spanska, grundnivå 843 
DS1342  Spanska, grundnivå 845 
DS1343  Spanska, fortsättningsnivå 847 
DS1344  Spanska, fortsättningsnivå 849 
DS1347  Spanska - språk, kultur och samhälle 851 
DS1348  Teknisk spanska, mellannivå 853 
DS1350  Italienska, grundnivå 855 
DS1351  Italienska, grundnivå 857 
DS1353  Italienska, fortsättningsnivå 859 
DS1355  Ryska, grundnivå 861 
DS1360  Svenska som kommunikation 862 
DS1361  Svensk rapportskrivning 864 
DS1362  Svenska i tal och skrift 866 
DS1363  Muntlig och skriftlig framställning 868 
DS1364  Retorik - konsten att övertyga 870 
DS1370  Teknisk arabiska 872 
DS1380  Japankunskap, grundnivå 874 
DS1381  Japankunskap, grundnivå 876 
DS1382  Japanska, fortsättningsnivå I 878 
DS1384  Japanska, fortsättningsnivå II 880 
DS1386  Japanska, mellannivå 882 
DS1390  Kinakunskap, grundnivå 884 
DS1391  Kinakunskap, grundnivå 886 
DS1392  Kinesiska, fortsättningsnivå I 888 
DS1394  Kinesiska, fortsättningsnivå II 890 
DS1396  Kinesiska, mellannivå 892 
DS1500  Svenska 1, grundnivå 894 
DS1501  Svenska 1, grundnivå 896 
DS1502  Svenska 1, grundnivå 898 
DS1503  Svenska 1, grundnivå 900 
DS1504  Svenska 1, grundnivå 902 
DS1506  Svenska 1, grundnivå 904 
DS150N  Svenska 1, grundnivå 906 
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DS1510  Svenska 2, fortsättningsnivå 908 
DS1511  Svenska 2, fortsättningsnivå 910 
DS1512  Svenska 2, fortsättningsnivå 912 
DS1513  Svenska 2, fortsättningsnivå 914 
DS1514  Svenska 2, fortsättningsnivå 916 
DS1515  Svenska 2, fortsättningsnivå 918 
DS1516  Svenska 2, fortsättningsnivå 920 
DS1517  Svenska 2, fortsättningsnivå 922 
DS1518  Svenska 2, fortsättningsnivå 924 
DS1519  Svenska 2, fortsättningsnivå 926 
DS1520  Svenska 3, mellannivå 928 
DS1521  Svenska 3, mellannivå 930 
DS1522  Svenska 3, mellannivå 932 
DS1523  Svenska 3, mellannivå 934 
DS1524  Svenska 3, mellannivå 936 
DS1525  Svenska 3, mellannivå 938 
DS1530  Svenska 4, högre nivå 940 
DS1531  Svenska 4, högre nivå 942 
DS1532  Svenska 4, högre nivå 944 
DS1533  Svenska 4, högre nivå 946 
DS2304  Teknisk engelska, högre nivå 948 
DS2326  Teknisk tyska, högre nivå 950 
DS2336  Teknisk franska, högre nivå 952 
DS2349  Teknisk spanska, högre nivå 954 
DT1120  Spektrala transformer för Media 956 
DT1601  Orkesterspelets teori 958 
DT1602  Orkesterspelets praktik 960 
DT2112  Talteknologi 962 
DT2118  Igenkänning av tal och talare 964 
DT212X  Examensarbete inom musikakustik 966 
DT2140  Multimodala interaktioner och gränssnitt 968 
DT214X  Examensarbete inom elektroakustik 970 
DT215X  Examensarbete inom talkommunikation 972 
DT217X  Examensarbete inom musikakustik 974 
DT218X  Examensarbete inom talkommunikation 976 
DT2212  Musikakustik 978 
DT2213  Musikalisk kommunikation och musikteknologi 980 
DT222X  Examensarbete inom talkommunikation för magisterexamen 983 
DT2400  Elektroakustik 985 
DT2410  Audioteknik 987 
DT2420  Högtalarkonstruktion 990 
ED1100  Ingenjörsvetenskap 992 
ED1110  Vektoranalys 994 
ED2200  Energi och fusionsforskning 996 
ED2210  Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 998 
ED2220  Experimentell fusionsplasmafysik 1000 
ED2230  Kaos och själv-organisation 1002 
ED2250  Publicering av examensarbete inom fusionsplasmafysik 1004 
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ED225X  Examensarbete inom Fusionsplasmafysik 1006 
EF1100  Ingenjörsvetenskap 1008 
EF2200  Plasmafysik 1010 
EF2210  Plasmafysik, påbyggnadskurs 1012 
EF2230  Experimentella metoder i rymdplasmafysik 1013 
EF2240  Rymdfysik I 1015 
EF2250  Publicering av examensarbete inom rymd- och plasmafysik 1017 
EF225X  Examensarbete inom Rymd- och plasmafysik 1018 
EG2020  Elsystem, grundkurs 1020 
EG2030  Elsystem, fortsättningskurs 1022 
EG2040  Vindkraftsystem 1024 
EG2050  Systemplanering 1026 
EG2060  Elmarknadsanalys 1028 
EG2070  FACTS and HVDC in Electric Power Systems 1030 
EG2080  Monte Carlo-metoder inom ingenjörskonsten 1032 
EH1010  Elektroprojekt 1034 
EH2010  Projektstyrning 1036 
EH2020  Industriella informations- och styrsystem 1038 
EH2030  Verksamhetsutveckling och kvalitet 1040 
EH2040  Industriella informationssystem, systemteknik 1042 
EH2050  Industriella informationssystem, fallstudier 1044 
EH2320  Individuellt projekt i industriella informations- och styrsystem 1046 
EH2710  Styrning och drift av kraftsystem 1047 
EH2720  Projektstyrning 1049 
EH2730  Kravhantering 1051 
EI1100  Elkretsanalys, E 1053 
EI1101  Tillämpad elteknik 1054 
EI1102  Elkretsanalys 1056 
EI1200  Elektromagnetisk fältteori 1058 
EI1210  Vågutbredning och antenner, E 1060 
EI1240  Teoretisk elektroteknik, F 1062 
EI1260  Teoretisk elektroteknik CL, grundkurs 1064 
EI1265  Teoretisk elektroteknik CL, påbyggnadskurs 1066 
EI2333  Elektroteknisk modellering 1068 
EI2400  Tillämpad antennteknik 1070 
EI2405  Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 1072 
EI2410  Fältteori för vågledare 1074 
EI2420  Elektromagnetisk vågutbredning 1076 
EI2430  Högspänningsteknik 1078 
EI2433  Electrotechnical Modelling 1080 
EI2440  Elektroteknisk konstruktion 1082 
EI2450  Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem 1084 
EI2451  Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem 1086 
EJ1200  Eleffektsystem 1088 
EJ2200  Elektriska maskiner och drivsystem 1090 
EJ2210  Elmaskinanalys 1092 
EJ2220  Konstruktion av permanentmagnetiserade synkronmaskiner 1094 
EJ2300  Effektelektronik 1096 
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EJ2310  Effektelektronisk modulation 1098 
EJ2400  Elektrisk traktion 1098 
EJ2410  Hybrida fordonsdrivsystem 1100 
EJ2420  Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 1102 
EK1119  Mätteknik 1103 
EK1195  Mätteknik kompletteringskurs 1105 
EK2210  Projekt i mikrosystemteknik 1107 
EK2230  Individuellt projekt i mikrosystemteknik 1108 
EK2260  Mätsystemteknik, projektkurs 1109 
EK2350  Mikrosystemteknik 1111 
EL1000  Reglerteknik, allmän kurs 1114 
EL1110  Reglerteknik, allmän kurs 1116 
EL1120  Reglerteknik, allmän kurs 1117 
EL1150  Introduktionskurs till Matlab 1118 
EL1820  Modellering av dynamiska system 1119 
EL1850  Modellering av dynamiska system, påbyggnad 1121 
EL2310  Programmeringsteknik 1122 
EL2420  Reglerteknik, projektkurs 1123 
EL2450  Hybrida och inbyggda reglersystem 1125 
EL2520  Reglerteknik, fortsättningskurs 1127 
EL2620  Olinjär reglering 1129 
EL3320  Tillämpad Estimering 1131 
EN2100  Ljudperception 1132 
EN2200  Mönsterigenkänning 1133 
EN2300  Talsignalbehandling 1134 
EN2400  Bildbehandling 1136 
EN2500  Informationsteori och källkodning 1137 
EP1100  Datakommunikation och datornät 1139 
EP1110  Datalänkar och lokala nät 1141 
EP2120  Internetworking 1142 
EP2200  Köteori och teletrafiksystem 1144 
EP2210  Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 1146 
EP2300  Nätverkshantering 1148 
EP2910  Kommunikationsnät I 1150 
EP2920  Kommunikationsnät II 1152 
EP2930  Köteori 1154 
EP2940  Internettjänster och trafikmätningar 1156 
EP2950  Trådlösa nätverk 1158 
EP2960  Prorammering av mobiltjänster 1160 
EP2970  Simulering av kommunikationsnät 1162 
EP2980  Kommunikationstjänster för hälsovård 1163 
EP2990  Routing i IP-nät 1164 
EQ1000  Grundläggande radioteknik 1166 
EQ1100  Signaler och system, del II 1167 
EQ1200  Signalteori 1169 
EQ1210  Introduktion till signalteori 1171 
EQ1220  Signalteori 1172 
EQ2300  Digital signalbehandling 1174 
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EQ2310  Digital kommunikation 1176 
EQ2400  Adaptiv signalbehandling 1178 
EQ2410  Avancerad digital kommunikation 1180 
EQ2420  Antennteori 1182 
EQ2430  Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation 1184 
EQ2440  Projektarbete inom trådlös kommunikation 1186 
EQ2450  Signaler, sensorer och system, seminarieserie 1188 
EQ2460  Seminarier i trådlösa system 1190 
EQ2800  Optimal filtrering 1192 
EQ2810  Estimeringsteori, forskarförberedande 1194 
EQ2820  Matris algebra, forskarförberedande. English version for course description. 1195 
EQ2830  Detekterings- och modulationsteori, forsk.förberedande 1197 
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