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Technology - HT 2017 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte för att jag ville få en större variation i mina studier. Jag har alltid varit intresserad av 
Tokyo och den japanska kulturen, så att få bo i Tokyo lät som en dröm. Jag valde Tokyo Institute of 
Technology (Tokodai) på grund av att jag ville just till Tokyo och att det är ett av de högst ansedda 
universiteten i Japan. Om ni är intresserade av att åka till Tokodai, så hoppas jag att min 
reseberättelse kan hjälpa och inspirera dig. 

Ankomst 

Jag kom till Tokyo ca 2 veckor innan skolstart, för att komma till ro och lära mig hitta någorlunda bra i 
staden innan terminen drog igång. Jag flög till Haneda Airport. Tokyos största flygplats, Narita, är 
belägen betydligt längre bort från staden så jag rekommenderar er att boka flyg till och från Haneda 
airport. Skolan arrangerade ingen mottagning, men handledare från studentkorridoren hjälpte oss 
med de obligatoriska momenten såsom registrering i kommunkontoret, skapande av bankkonto och 
liknande.  

Ekonomi 

Jag tog utökat lån under min tid i Tokyo då jag inte lyckades få några andra stipendium. 

Boende 

Tokodai garanterar boende till alla utländska studenter, men man får inte veta vilket boende det blir 
förrän ca 1 månad innan avresa. Jag blev placerad i Shofu Dormitory som ligger i Aobadai. Aobadai 
ligger cirka 20 kilometer från Shibuya, men med tåget tog den resan endast 30-45 minuter. Restiden 
till Ookayama campus tog ungefär lika lång tid. Aobadai ligger väldigt nära Suzukakedai campus, men 
i princip alla mina kurser genomfördes på Ookayama campus. Boendet var väldigt spartanskt och 
erbjöds endast för manliga internationella studenter. Boendet var dock väldigt billigt och kostade 
endast 15 000 yen per månad (cirka 1200 kronor). 
Fördelen med boendet var självklart det låga priset, men nackdelen var att man blev tvungen att 
anpassa sig till tågtrafikens tider om man ville göra något i centrala Tokyo, eftersom tågen inte går 
mellan 00:30 och 05:00.  

Universitetet och studierna 

Upplägget på Tokodai är väldigt annorlunda från KTH. Inför avresan till Tokyo får du uppgiften att 
kontakta en lämplig professor som ska bli din ”Academic Supervisor” på Tokodai. Du blir då en del av 
dennes labb och får där en egen plats. Labbet påminner mycket om ett kontor, där alla sitter och gör 
sin forskning eller sina studier. Beroende på vilket ämne du studerar, så förväntar sig professorn olika 
mängd arbete i labbet. Jag mötte vissa internationella studenter som i princip bara gjorde forskning i 
sitt labb under sin tid på Tokodai. Dessa kunde dock få högskolepoäng för sitt arbete i labbet. Jag 
behövde inte göra någon forskning, så jag fokuserade bara på de kurser jag tog. Om du förklarar för 
din professor att du inte vill/kan göra forskning så är de ofta förståeliga.  
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Kurserna på Tokodai håller generellt betydligt lägre nivå än på KTH och kurserna är betydligt mindre. 
En kurs motsvarar antingen 2 eller 4 svenska högskolepoäng. Därför behövde jag totalt ta 10 kurser 
här. Av dessa kurser kunde jag tillgodoräkna kurser motsvarande 10 HP. Examinationen genomförs 
oftast genom mindre rapporter och sällan genom tentor. Jag läste 20 HP under den första perioden 
för att ha så mycket tid som möjligt under andra halvan av terminen. 
 

Kurser 

De första tre kurserna var de kurser som jag fick tillgodoräkna.  

Urban Environment  

En intressant kurs om den byggda miljön och existerande infrastrukturlösningar i städer. Det enda 
examinationsmomentet var att man behövde skriva en sammanfattande rapport om varje lektion 
under de sista 10 minuterna av lektionen.  

Sustainable Engineering Technology  

En kurs där representanter från stora japanska företag blev inbjudna till lektionerna för att prata om 
deras verksamhet. Mycket intressanta lektioner om hållbar utveckling och innovation inom 
miljöteknik och samhällsbyggnad. Kursen avslutades med ett grupparbete. 

The economics and systems analysis of environment, resources and technology 

En intressant kurs som täckte många områden inom ekonomi, miljöbedömning, resurshushållning 
och teknik. Rapporter efter varje lektion och en stor slutrapport efter den sista lektionen. 

Earthquake resistant limit state design for building structures  

En kurs om fysiken bakom hur byggnader påverkas av jordbävningar. Många Matlab-övningar och 
inlämningsuppgifter.  

Environmental Transport Engineering 

En kurs om olika transportmedel och hur dessa kan implementeras i olika miljöer. Intressant ämne. 
Dock så var professorn väldigt oengagerad och dök inte upp till alla lektioner.  

Evaluation and Design of Thermal Environment 

En kurs om hur man skapar en komfortabel miljö inomhus. Engagerad professor som var väl 
förberedd till varje lektion. Examinerades genom en avslutande rapport. 

Basic Japanese 1 

Den absolut bästa och nyttigaste kursen jag tog på Tokodai. Något som alla utbytesstudenter på 
Tokodai bör göra är att lära sig lite grunder i japanska. Det lilla jag hann lära mig på 15 stycken 90 
minuters lektioner, visade sig vara väldigt nyttigt i vardagliga situationer då japaner generellt pratar 
väldigt lite engelska. Lärarna var mycket engagerade och positiva vilket gjorde lektionerna till en 
höjdpunkt under skolveckan.  

Global Environmental System and Ecosystem Dynamics 
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En spännande kurs om geologi, ekosystem, naturresurser och miljö. Examinerades genom några 
matlab-uppgifter och regelbundna apporter. 

Study on Japanese companies and Industries 1 

Ännu en kurs där representanter från stora japanska företag kom för att berätta om sin verksamhet. 
Mycket intressant kurs då man fick en bra inblick i den hårda arbetsmiljön som präglar den japanska 
kulturen. Man fick även åka på ett flertal studiebesök, vilket var väldigt uppskattat. 

Molecular Developmental Biology and Evolution 

En kurs jag tog då jag inte kunde hitta någon annan lämplig kurs för min utbildning. Dock väldigt 
intressant och bra omväxling. 

Staden och landet 

Tokyo är helt otroligt på alla möjliga sätt. Jag blev genast förälskad i staden och alla dess 
ingredienser. Maten, människorna, aktiviteterna och nattlivet höll väldigt hög nivå. Jag njöt av hela 
min vistelse i Tokyo och det fanns alltid något nytt att testa. Tokyo har, trots sina 30 miljoner 
invånare, en småstadsatmosfär som sprider ett väldigt lugn i de flesta delarna av staden. Allt är 
väldigt rent och människor är väldigt artiga. Mina favoritstadsdelar var Shibuya och Roppongi på 
grund av det stora matutbudet och alla trevliga barer. 

Om man vill komma bort från Tokyo och storstadsmiljön så är det väldigt enkelt. Inom en timme kan 
du vara bland bergen och de många varma källorna med hjälp av ditt tågkort. Längre sträckor bör 
dock genomföras med hyrbil då detta är betydligt billigare än i Sverige och att snabbtåg (Shinkansen) 
är väldigt dyrt (minst 1000 kronor enkel resa). 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag umgicks mycket med andra utbytesstudenter. Vanliga aktiviteter var äta på japanska 
restauranger, sjunga karaoke och upptäcka det oändligt stora Tokyo. Jag rekommenderar alla 
kommande utbytesstudenter att försöka vara så sociala som möjligt under er tid utomlands, för att få 
en så rolig utbytestermin som möjligt. Ni kommer även få vänner för livet vilket självklart är ett ännu 
större plus. Vill du få japanska vänner så måste du vara väldigt ihärdig. Japaner är ofta väldigt blyga 
och inte trygga med sina engelska språkkunskaper.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Platser jag besökte under min tid i Japan: 

Nikko, Hakone, Matsumoto, Nagano, Naeba och Kagura + alla karaokebarer i Tokyo.  

Jag hann även göra en 11 dagar lång resa till södra Vietnam, vilket var otroligt härligt.  

 


