Olika

Atlas Copco Tools är världens ledande tillverkare
av verktyg för industrin.
Nu söker vi mer av det material som givit oss vår
ledande ställning.
Men det vi söker är knappast någon hårdvara.
Vi söker kompetenta medarbetare som hjälper oss
att interagera och skapa bättre relationer med våra
kunder. Som hjälper oss att bättre förstå våra kun-

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com
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Klyschor

••
AR
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Eller konsten att slippa säga något utan att det blir tyst.
FEL att vara tyst?
Absolut, i alla fall
ibland, det beror på.

DET

Ibland vet man inte vad man ska
säga. Det blir så där obekvämt
tyst. Man känner kanske inte
personen i fråga och orkar inte
riktigt att starta en aktiv konver
sation, ej heller att bara snacka
skit. Vad ska man göra, man kan
ju inte sitta tyst som en mupp?
Lösningen är klyschor. Med jämna
mellanrum kan
man slänga ur sig
en klyscha eller
två. Man
säger
något som inte c-�T!'o...;
betyder något,
man uttrycker inte
någon vettig åsikt,
men man slipper
den obekväma
tystnaden. Om än
på ett konstlat och krystat sätt.

-------

svaghet, den betyder ju inget, så
vilken klyscha som helst kan
slängas in i vilket sammanhang
som helst, men klyschans
meningslöshet gör det också
omöjligt att spinna vidare, att
svara på eller argumentera mot.

Innehåll

Bör vi använda mer klyschor?
Nej, jag menar att de är av ondo.
Visst finns det ett behov av
stående fraser,
uttryck som är all
mänt kända och
står för något väl
de finerat. Kly
schor är istället ett
brus i samtalet
och språket. Som
t'
elektrier vet vi att
A ,
brus försämrar.
Klyschor betyder
inte bara ingen
ting. De dränker
också det vi verkligen säger och
vill få fram. Ibland så till den
grad att vi inte kan ta till oss av
det verkliga budskapet. Därför
avslutar jag nu med hopp om en
klyschfriare värld och fred på
jorden.
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Framsida ................... 1
Redsida..................... 3
OrdfOrd.................... 4
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Tomhet

Ett klyschrikt samtal, i den mån
det är ett samtal och inte två
samtida monologer, känneteck
nas av ganska långa pauser
mellan vad som sägs, och att
inget större sammanhang eller
röd tråd kan skönjas. Just detta
illustrerar klyschans styrka och
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Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Kong
lig
Elektrosektionens
tidning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla information och
nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmed
lem är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
redaktionen
tillhanda
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
epost
till
skicka
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
texter
behandla
att

skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ. Då
kan vi nämligen läsa in
dem i den upplösning
och det format vi vill ha.
Dessa lämnas lämpligen
direkt till en emitteur
eller emitteuse.
Skicka gärna med
instruktioner för hur du
vill att materialet skall se
ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du
skulle vilja men goda
ideer är alltid väl
komna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i
insänt material.
Emissionen kan inte
på något vis garantera

att inlämnat material
återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om
så särskilt anges att
betrakta som uttryck för
Elektrosektionens stånd
punkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen
ansvar för.
Emissionen kommer
inte att ta upp allmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
frågor.
mänpolitiska
Vad gäller nationellt stu
dentpolitiska frågor är
Emissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen
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Ordford, det sista
X.
0

GÅR FORT, och så
även detta. Jag har nu
suttit som ordförande
för KTHs härligaste sektion i
snart ett helt år. Jag tror jag har
lyckats nå ut lite bättre till Er,
våra medlemmar, men jag kan
fortfarande säga att jag inte är
nöjd. Sektionen skall arbeta för
medlemmarnas intressen och vi
som engagerar oss i sektionen
försöker luska ut vad det är Ni,
våra medlemmar, egentligen vill
ha av sektionen. Tyvärr är det
ganska svårt då vi för det första
inte når ut så bra, för det andra
verkar det som om många
medlemmar inte riktigt vet vad
det är de vill ha av sin sektion.
Trots detta tror jag att vi sek
tionsmedlemmar kommit varan
dra närmare under året och att
alla de människor vi lärt känna
med stor sannolikhet kommer
att vara kvar i våra liv, resten av
våra liv.
EN

Förändringar

När jag sitter här och funderar
på hur allt börjar och slutar, kan
jag inte låta bli att tänka på hur
begränsat allt egentligen är.
Varje dag när man kommer till
tolvan förväntar man sig att bara
komma dit, morsa på sina
kompisar och sjunka ner i soffan.
Men det är inte för evigt. Om
något år kommer du inte att
känna igen en kotte där. Många
saker vi gör tror vi att vi kommer
att göra ett oändligt antal gånger
till, trots att vi alla vet att så inte
är fallet. Nästa gång du träffar en
god vän kanske det är sista
gången ni ses, inte för att någon
av er kommer gå bort men bara
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för att ödet kanske inte samman
för er igen. Nästa gång du går på
en gata kanske det är sista
gången du går där. När man
hittat denna känsla av att det
kanske är sista gången man gör
något, ser något eller träffar
någon får man en mer ödmjuk
inställning till livet. Varje stund
är unik och kommer aldrig igen.
Trivialt, men ändå värt att
nämna eftersom det inte verkar
som om människor i det vardag
liga livet tänker så. Du har säkert

Ordföranden spanar mot

Stanna upp

Ibland har jag suttit och väntat
på tunnelbanan och många
tycker det är tråkigt. Men är det
verkligen det? Är det inte bara
man själv som är tråkig och som
inte ser världens sanna skönhet.
Ta en titt på sprickan i stenplat
tan, det är kanske ingen annan
som tittat på den som du nu gör,
kolla in skrevan i väggen, känn
efter hur bänken du sitter på
egentligen känns. Prova att fråga
dig själv hur det just vid denna
tidpunkt känns i lilltån. Är den
varm? Kall? Rör den inte utan
känn bara efter hur det känns.
Sedan känner du efter i nästa tå,
och så vidare. När du kan känna
hela din kropp, kan du känna
nuet, och uppskatta det, upp
skatta varje känsla, varje synin
tryck, varje lukt, varje litet ljud,
då har du aldrig mer tråkigt.
Vore det inte ganska skönt?

Slut

Så nu sitter jag här i tolvan och
njuter av att skriva mitt sista
någon gång sett en handikappad Ordford. Bakom mig sitter några
person och i det tysta glatt dig åt kompisar. Nu skriver jag mitt
att du inte har handikappet. sista ordford och nu har du läst
Varför skall man bara glädjas när klart mitt sista ordford. För
man blir påmind om det, varför alltid. Det kommer inga flera.
inte glädjas hela tiden? Var glad Tack alla medlemmar för ert
att du kan läsa vad jag skriver, stöd!
var glad att du kan hålla detta Tack alla fantastiska funktionä
nummer av Emissionen i han rer för ert otroliga arbete!
den! Det kanske är det sista, du Tack för mig,
kanske inte läser något mer
Gustaf Westerlund, vars Ordfö
nummer, du kanske inte kan läsa
randedagar är räknade.
något mer, du kanske inte kan
hålla i något mer. Känn glädjen
av att bara vara där du är nu och
ta med dig denna känsla hela
ditt liv.

himlen
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Tentor är något centralt i en teknologs liv.

M

AV
OSS är
beroende av att
klara dem för att få
pengar av CSN och vi måste ta
tentorna för att för att få ut vår
examen. Det är inte konstigtatt
vi är så fokuserade på dessa
tentor och det är en gammal
sanning att examinationen styr
vad vi försöker lära oss.
Jag blir fundersam när jag ser
tentaresultaten på en del kurser.
Vad betyder det att på en kurs så
är nästan 50% av teknologerna
underkända? Är vi lata och
pluggar inte? Prioriterar vi
andra saker än att plugga? Har
vi dålig studieteknik? Har vi inte
lärt oss vad vi skall i gymnasiet
och tidigare kurser? Har under
visningen varit dåligt? Har ten
tan handlat om något annat än
vad undervisningen i kursen
förmedlat? Eller är det bara så
svårt att vi inte är tillräckligt
smarta för att lära oss innehållet
i kursen?
NGA

Underkänd

Om ca 50% på en kurs är
underkända måste vi nog fun
dera vad det beror på och
försöka att få till en förändring.
Jag vill trycka på att vi inte på
något sätt skall sänka målsätt
ningen eller kraven på våra
kurser, detta skulle göra vår
utbildning sämre. Men redan
här har vi ett problem som
kanske är det största och det är
att målsättningarna med våra
kurser generellt är oklara. Om
målsättningen är oklar och det
inte framgår vad kursen syftar
till, alltså vad man kan använda
kunskapen till, blir det svårt att
engagera sig ordentligt i en kurs.
Här har lärarna ett viktigt jobb i
att försöka göra klart vad en
kurs egentligen handlar om.

Ett sätt att försöka koppla
ihop utbildningsmål, undervis
ning och tenta är att inte låta den
som är kursansvarig och under
visar på kursen göra tentan. Hur
tentan utformas är någon annan
på institutionen ansvarig för.
Denna uppdelning kommer att
innebära att det måste till en
kommunikation på institutionen
om vad målet med kursen
verkligen är så att tenta och
undervisning
handlar
om
samma sak.
Den stora vinsten med detta är
utbildningsmålet kommer mer i
fokus för både kursdeltagare och
lärare vilket innebär mer målin
riktad undervisning hos lärarna
och större motivation hos tekno
logerna.
Examinationskraven
kommer att hålla nivån då de är
kopplade till utbildningsmålen.
Detta förfarande sker säkert
redan nu på en del institutioner
men det är mycket vanligt att
den kursansvarige utformar ten
tan.

Övning

Det man övar på blir man bra på,
övning ger färdighet, repetition
är kunskapens moder, du förstår
vad jag menar. Det vi gör under
en kurs blir vi också till slut bra
på. I de flesta fall innebär det att
vi löser olika uppgifter och
problem som blir allt mer kom
plexa och komplicerade ju
längre in i kursen vi kommer. Ett
vanligt problem som dyker upp i
de kursutvärderingar som görs,
är att det ofta saknas bra
lösningar till uppgifterna i kur
sen och ibland även bra uppgif
ter överhuvudtaget. Allt är lätt
när man kan det. För att komma
igång i en ny kurs är det ett bra
sätt att se hur man löser kon
kreta problem på ett utförligt
sätt. Det är alltså väsentligt att

åstadkomma bra uppgifter med
lösningar. I en kurs jag nu går
påpekade vi att det var dåligt
med bra uppgifter med utförliga
lösningar och på nästa hemupp
gift har nu alla kursdeltagarens
fått i uppgift att formulera en
varsin uppgift med lösningsför
slag. Jag menar inte att man skall
göra så på alla kurser men det är
ett sätt att kanske komma till
rätta med problemet. Vi får se
hur det går och vad teknolo
gerna nästa år säger om uppgif
terna på denna kurs.
Det är viktigt att tidigt komma
igång med plugget i en kurs. Ett
sätt att stimulera oss till detta är
att ha inlämningsuppgifter, kon
trollskrivningar eller kontinuer
lig examination. Detta i sig är
ingen universallösning, men har
en pedagogisk fördel framför
enbart en stor tentamen på slutet
av en kurs vilket uppmuntrar till
hårt plugg under en kort tid.

Utvärdering

Vad händer med våra kurser
efter att vi utvärderat dem och
skrivit tentan? Ungefär en
månad efter att en kurs är
avslutad har de kursansvariga
lärarna gjort en kursanalys där
det framgår hur kursen har gått
och vilka förändringar som
kommer att göras till nästa år.
Till grund för denna kursanalys
ligger de kursutvärderingar som
gjorts under kursen och tentare
sultatet. Låt oss titta på de kurser
som genomfördes under period
1 för årskurs ett till tre. Jag bad
de kursansvariga på dessa kur
ser att svara på fyra frågor.
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Vad tyckte teknologerna var
bra med din kurs?

2 Vad tyckte teknologerna
kunde förbättras med kur
sen?
3 Kommer du att förändra
något i kursen till nästa år?
4 Vad är din kommentar till
tentaresultatet?

Årskurs ett

Elektronik 2B1520
Underkända:
Betyg 3:
Betyg 4:
Betyg 5:

53
36
25
8

Lars Hellberg svarar:
1: Kursen upplevdes av de flesta
teknologerna som givande och
intressant.
2: Läroboken (Introduction to
digital electronics av John
Crowe) upplevdes inte lika bra
som förra året.
3: För att hjälpa teknologerna i
sina studier kommer fler lösta
exempel på grundläggande nivå
att läggas in i exempelsam
lingen. Går det skall vi utöka
övningstiden med en övning.
Jag har funderat på att införa en
till två kontrollskrivningar i
kursen. Godkänd kontrollskriv
ning skulle ge poäng på ordina
rie tentamen. Föreläsningarna
kommer att startas med korta
repetitioner (c:a 10 min) på
innehållet på föregående föreläs
ning.
4: Jag misstänker att resultatet
jämfört med förra året beror på
olyckligt vald tid för tentamen,
vilket jag också påpekar i kurs
analysen. Mattetentan låg på
torsdagen och elektroniktentan
på lördagen.

Matematik 5B1115
Underkända:
Betyg 3:
Betyg 4:
Betyg 5:

75
31
31
9

På denna kurs tenterade 27 st
teknologer från tidigare årskur
ser. Gunnar Johnsson svarar:

6
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1: De flesta tyckte kursen var
intressant eller mycket intres
sant. Föreläsningarna har de
flesta varit nöjda med. Dock har
en del tyckt att de delvis varit på
för låg nivå med för få svåra
problem. En del har tyckt att det
gått för fort och varit stressigt
samt attdet varit för mycket
teori. Övningarna har i stort sett
uppskattats. KS-arna och inläm
ningsuppgifterna likaså Kursens
webbsidor har fått god kritik.
Seminariet om studieteknik var
mycket uppskattat av dem som
deltog. Diskussionsforumet
Bilda var uppskattat av dem
som deltog, vilket dock inte var
särskilt många. De flesta i sluten
käten var också nöjda med hur
tentan avspeglade kursinnehål
let
2: Följande klagomål är väl
indirekta förbättringsförslag:
Störningar på föreläsningarnas
ljudnivå, sen ankomst osv) har
inte upplevts lika kraftiga som
förra året, men 28% i mitten av
kursen och 40% i slutet av
kursen tyckte att detta har varit
störande eller mycket störande.
En del studenter ville ha mer
resurser till övningarna för att
minska väntetiden på att få hjälp
där. En del klagade också på
olika bedömningar av inläm
ningsuppgifter och Maple-upp
g i f t e n i o l i k a g r u p p e r.
Kursnämnden framförde att det
behövs mer Maple-stöd. Dock är
de flesta positiva till att Maple
används. Kanske utanför fråge
ställningen, men: Viss oro har
märkts angående de olika exa
minationsformerna som prövats
på olika linjer. På en del linjer
har det tydligen varit lättare att
få godkänt vilken en del uppfat
tat som orättvist. En del har dock
framfört att det är bra att nivån
bibehålls på E.
3: Läget är fortfarande oklart.
Det lutar åt att kursen bibehålls
nästa år med några försök att
tillgodose de studentsynpunkter
som kommit fram. Dock finns
möjlighet att senare läsår lägga
om kursen så som planeras på
MMT. Dvs längre utsträckt kurs

med mer tid till gymnasierepeti
tion, liknande den s.k. Linkö
pingsmodellen. Kanske också
viss differentiering av undervis
ningen med hänsyn till de
skiftande förkunskaperna.
4: C:a 50% av de tentande (som
var nästan alla i E02) blev
godkända. Betyget 4 var det
vanligaste betyget för dem som
blev godkända. Det senare var
mycket positivt. Ganska många
är duktiga eller mycket duktiga.
Men 50% godkända är tyvärr
inte särskilt lyckat. Det är unge
fär samma som förra året då
resultaten ganska kraftigt för
sämrades. En stor del av förkla
ringen tror jag ligger i bristande
förkunskaper (sämre än tidigare,
vilket framgår av det diagnos
tiska provet) och att mattekur
sen inte har hunnit anpassats till
de nya förhållanden som detta
innebär. Så här skrev jag i
kursanalysen:" Antingen får
man sänka nivån för godkänt på
KTH-matematiken. Eller också
får vi anslå mer resurser till
matematikundervisningen på
KTH och försöka bibehålla den
traditionella nivån." Som lärare
på KTH skulle jag föredra det
senare i så fall kan man införa
något av följande eller gärna
båda:
• En större kurs med gymna
sierepetition i början av kur
sen, ungefär som för årets
kurs för Öppen ingång eller
som Linköpingsmodellen.
• En extrakurs på två veckor i
juni följd av ett tentamenstill
fälle för dem som deltagit i
kursen.
(Detta prövades
med framgång förra läsåret.)
Jag kan inte lova men ska
verka för att en liknande
junikurs genomförs 2003.

Årskurs två

TET EA 2A1810
Underkända:
Betyg 3:
Betyg 4:
Betyg 5:

67
51
12
6

Gunnar Larsson som är kursan
svarig har tyvärr inte svarat på
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frågorna som jag sänt honom via
epost, men av hans kursanalys
kan man läsa följande utdrag
som inte redovisar hela hans
kursanalys men som ungefär
motsvarar frågorna som de
andra svarat på.
Helhetsintryck: En kurs som
teknologerna tar på allvar.
Negativa synpunkter: Svårt att
få en bild av teknologernas
förkunskaper. Förkunskaperna
verkar bristfälliga hos andel
teknologer.
Syn på kurslitteraturen: Bra bok
(Cheng). Kursboken lästes inte
av alla teknologer. 34% verkar
inte ha köpt kursboken. Gunnar
Peterssons bok, Stationära feno
men, är mycket bra och har
använts till 100% av teknolo
gerna
Beskriv de förändringar som
gjorts sedan förra kursom
gången: Byte av föreläsare.
Hur förändringarna inför detta
läsår fungerade: Svårt att
avgöra. Byte av föreläsare med
förde inte att teknologerna upp
skattade föreläsningarna mer än
tidigare.
Förändringar som bör göras
inför nästa kursomgång: Före
läsningarna kan kanske koncen
treras mer på fysiken och
resultaten av härledningarna på
bekostnad av en mer stringent
framställning. Fler lärare på
räknestugorna.
Tillåtna hjälpmedel på tenta
men: inga.
Syn på examinationen: En ten
tamen utan svåra matematiska
beräkningar. De teknologer som
inte erhöll godkänt låglångt från
godkänt
Numeriska metoder 201240
44
Underkända:
39
Betyg 3:
17
Betyg 4:
11
Betyg 5:
Kursansvarig Andre Jaun med
delar att han inte vet om det
gjorts någon kursutvärdering.
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Årskurs 3

Materialfysik 281101
Underkända:
17
Betyg 3:
44
Betyg 4:
36
23
Betyg 5:

Pga privata skäl har kursansva
rig inte hunnit svara på frå
gorna.
Linjär algebra gk 581307
Underkända:
9
Betyg 3:
119
17
Betyg 4:
Betyg 5:
5
På denna kurs kunde teknolo
gerna bli godkända på att enbart
klara de hemuppgifter som gavs
eller genom att skriva en vanlig
tenta. Roy Skjelnes svarar:
1: Noe syntes ingenting var bra,
men at kurset var abstrakt og
unyttig. Andre syntes det
abstrakte var bra og interessant.
2: Tja, det var mange forslag. Aa
fjerne kurset helt og holdent var
nok det mest relevante forslaget.
Det var ogsaa en del misnoeye
med det faktum at man kunne
bli godkjent med bare innleve
rings oppgaver.
3: Ja, jeg kommer ikke til aa ha
innleveringsoppgaver, men en
vanlig tentamen istedenfor.
4: Det var altfor faa, etter min
mening, som gikk opp. De fleste
som gikk opp gjorde det derimot
bra.
Matematikinstitutionens stu
dierektor Mats Boij kommente
rar linjär algebra kursen: Roy var
mycket nedslagen av hur det
hade fungerat med kursen. Han
hade trott att studenterna skulle
ha en större matematisk mognad
än han upplevde att de hade och
blev överraskad av att de hade
mycket litet intresse av generella
resonemang. Han hade exami
nation i form av skriftliga inläm
och
hade
ningsuppgifter
förväntat sig att studenterna

skulle lösa dessa självständigt.
Det visade sig dock att det blev
irritation bland studenterna för
att en del tyckte att många
andra bara skrev av andras
lösningar. Jag tror att kursen
måste ändras en del inför nästa
år.

Summering

Det är tråkigt att det inte gjordes
någon kursutvärdering på num
mekursen och vi får hoppas att
det var en engångsföreteelse.
Det finns inget självändamål
med en kursutvärdering och om
inte lärarna på kursen medver
kar till hur den utformas och tar
del av resultatet så är det
bortkastat arbete. Varje institu
tion borde ha en plan för hur de
följer upp att undervisningen är
ändamålsenlig.
Examinationen i linjär algebra
kursen är märklig. Inlämnings
uppgifter kan vara mycket
lärande, en del av detta är att
man diskuterar och löser uppgif
terna tillsammans med kamra
terna. Men om man skall en
examination i form av hemten
tor så måste det finnas klara
regler för om samarbete tillåts
eller inte. Ett sätt klara ut och se
till att vi inte samarbetar är att
låta oss skriva under en ed att
inte ta eller ge andra hjälp på
hemtentan.
Desto mer glädjande är att det
har genomförts så många halv
tidsutvärderingar. Konstruktiv
feedback på våra kurser kom
mer att göra dem bättre. Det
finns ingen kurs som är alltige
nom usel men inte heller någon
kurs som inte kan förbättras.

Dan Skogström
sno@e.kth.se
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Ulf Wallentin
Civilingenjör elektro
e93
Konsult
Tritech StockholmAB

Ä R enorm. att i projekt se till att alla på
Nackamasterna blin något sätt täcker in de kompe
kar borta i horisonten tenser som behövs. Viktigt är
och alla kända Stockholmska också att säga ifrån om det är
landmärken sträcker sig upp något man känner att man inte
mot natthimlen. Stad i ljus. En behärskar. Detta så att man kan
snöande fredagkväll i slutet av skaffa in den kompetens som
november träffar jag civilingen behövs innan projektet skridit
jören Ulf Wallentin högst upp i för långt.
Söderpinnen. Vi slår oss ner i en
liten fåtöljgrupp.
Mitt engagemang
S I KTEN

Vad var de första
känslorna du fick när du
var klar?

Jag hade ledsnat lite på KTH
livet. Kände att det var dags att
tjäna lite pengar, stå på egna ben
och bli klar från den skyddade
verkstad som KTH utgör. Jag
kände väl inte så där direkt att
jag kunde allt, men jag hade
förmågan att lära mig, tillgodo
göra mig och att söka informa
tion. Det var skönt med examen.
Den största känslan var att det
var något som jag själv åstad
kommit och att ingen kan ta det
ifrån mig.

Vad blev dina första
arbetsuppgifter?

Första projektet jag hamnade på
handlade om att anpassa ny
mjukvara i en kommunikations
central så att denna skulle kunna
kommunicera med en undercen
tral. Kort och gott programme
ring i Delphi.

Känner du dig
begränsad på något
sätt, d v s borde du
känna till mer?

Ja, så är det väl alltid. Du kan
alltid lära dig mer. Det viktiga är

8

har främst gett mig
det kontaktnät jag
har idag.

Vårbal 99,

fan och rått.

Känns det som att det är
en tydlig skillnad mellan
din fritid och arbetet? Är
dina helger mindre
ångestladdade än
under studierna?

Detta är ju faktiskt väldigt
individuellt. Själv ställde jag
upp "villkor" när jag började
jobba. Både för mig själv och min
chef. "Villkoren" var att fritid
var fritid och jobb jobb. Dessa

två skulle alltså vara skillda från
varandra. Jobbet skulle alltså
skötas på den tid som avsatts för
detta, d v s ca 40 timmar i
veckan.
Ibland kan det vara så att det
är akut läge och då får man
rycka in lite extra, men det är
viktigt att inte göra det till en
vana. Annars är ju faktiskt
konsultbranschen känd för över
tid och utbrända konsulter. Spe
ciellt just nu då det är dåliga
tider och hårdare arbetsmark
nad, så ökar kraven på att färre
skall klara mer på kortare tid,
vilket kommer att bli en ond
cirkel.
En sak som är mycket viktig är
att man själv känner att man gör
ett bra jobb. Det har hänt att folk
har talat om för en att man inte
gjort tillräckligt eller att man
gjort på ett felaktigt sätt. Det
viktiga är att samtidigt som man
ska lyssna på kritik ska kunna
tro på sig själv och stå för att
man gjort bra ifrån sig.

Vad har du haft för nytta
av din utbildning på
elektro?

Ja, själva ämnena kommer man
inte ihåg så mycket av, men
följande saker har jag haft nytta
av:
1) En teoretisk bas för vidare
inlärning
2) Ingenjörsmässig metod att
strukturera, bryta ner,
attackera och lösa problem
3) Skaffat mig ett kontaktnät.
Inte bara för att kunna söka
jobb och liknande, utan
även få hjälp med informa-
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tion eller var man kan söka
information.
4) Under gymnasietiden var
det alltid läxor och någon
som sa att det här skall ni
kunna i morgon o s v,
under min studietid på
elektro så fick man lära sig
vad frihet under ansvar
innebär. Alltså att man får
vara självständig och du
ensam är ansvarig för vad
det mynnar ut i.

Har du varit engagerad
i sektionslivet och vad
har det gett dig?

Jag har varit fadder, emitteur,
Che, kollektiv hoftorsk med
dåvarande styret, reviderade

stadgarna innan Orgel, Hestori
ekomitten (skrev Hestoriebo
ken), Triis på TMH samt Fan och
rått.
Mitt engagemang har främst gett
mig det kontaktnät jag har idag,
Förutom det så har jag haft
otroligt kul under min tid som
engagerad. En annan viktig
lärdom var att det faktiskt fanns
folk som fick allt att fungera,
Alla saker hände inte bara av sig
själva, utan det var en mängd
personer som la ner sin fritid på
det hela.

Personalfester

Slutligen en fråga om livet på
andra sidan kan vara så illa som

man hört talas om. På exempel
vis personalfesterna?
Mmmm, över lag så är det nog
så att många rykten kan vara
överdrivna. Sedan är det så
också att det varierar väldigt
mycket, men nog kan det hända
ibland att fester kan urarta.
Jag tackar Ulf så mycket för
intervjun, vänder blicken över
ett nattvaket Stockhlm och fun
derar lite över hur jag kommer
att känna det när jag sitter där.
Det är ju trots allt inte så långt
kvar
Uffe Kalla

Det första och sista
Visa OrdfOrdet

J

Man hann knappt se början och så var det mottagning.
Sedan sitter vi där på december-SM och det nya styret väljs. Efter
nyår är det verkligen in med det nya och ut med det gamla. Ring
klocka ring, men vem ringer klockan för egentligen ?

som ordförande
Gustaf skriver så går ju ett
ar väldans fort. Under de fyra
och ett halvt år som ni har på er,
eller som i mitt fall närmare sju,
måste ni passa på att ha kul.
Annars står ni där, undrar vart
tiden tog vägen och varför ni
inte tog chansen att att ha kul
och skaffade er ett bra kontakt
nät (se intervjun med Ulf Wal
lentin).
AAA' NI'

Träsk

Det är inte för inte som det finns
något som kallas engagemangs

Funktionärstack

Ettan

Till ettan vill jag rikta en stor
uppmaning att komma på
december-SM och framför allt
våga engagera er. Visst kan
studierna kännas tunga och att
man inte har så mycket tid, men
det finns småsaker som gör att
man blir en del utan att det
behöver ta för mycket tid.

..
Vaga
•
saga ....I

En annan sak som ä r oerhört
viktig för er är att lära er ett ord
på tre bokstäver. Detta ord är
inte alltid så lätt att lära sig. Det
har tagit mig nästa sex år att ens
börja fundera på att använda
ordet. Ordet är NEJ. Givetvis ska
man använda det med förnuft,
så att man inte ångrar något
efteråt. Kanske säger jag emot
mig själv genom att uppmana att
engagera er samtidigt som ni
skall lära er säga nej, men det
handlar om att hitta en balans.
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inte träffas å Westerlundska
våningen för att traggla igenom
några kryptiska motioner eller
liknande.

En bild från min första dag.
träsket. Vägen dit är kort, men
att ta sig ur är desto svårare när
man upptäckt hur sjukt kul man
har det. Så ett visdomsord som
jag själv aldrig lyckats följa:
Lagom är bäst! Vad som är
lagom är upp till dig. Själv
passerade jag lagom för egen del
för länge sedan och erkänner
mig förlorad och uppslukad av
träsket.

Vårt styre

Till det styret som jag med
stolhet fått vara en del av detta
år vill jag bara säga tack för att
jag fick lära känna er. Det har
varit oerhört kul och lärorikt.
Kanske inte alltid lätt, men vem
har sagt att livet är lätt. Det
kommer att vara ganska tomt att

Liksom Gustaf vill jag tacka alla
funktionärer eller andra som på
något sätt bidragit till att föra
sektionen frammåt. Vissa jobbar
i skymundan och får inte alltid
det tack som de borde få. Några
som jag vill nämna som gjort ett
riktigt hästjobb i år är: Magnus
Grönkvist som slitit för Knepp,
Henrik Åhlander som gjort
underverk med hemsidorna,
Patrick Strang, Edward Wall
quist och Fredrik Neiderud som
slitit för att få klart alla ouppkla
rade bokföringar, Mikael Eklund
för nya soffor till tolvan.

ldell verksamhet

Det är alltid svårt att jobba idellt,
utan att få den uppskattning
som ens vedermödor faktiskt
kostar. Jag hoppas ändå att alla
ni som lägger ner er själ och tid i
sektionen tycker att det är värt
det och fortsätter att göra det.
Detta så att vi kan föra vidare en
stolt elektrotradition av engage
mang.

Håll den vita fanan högt!
Tack för mig.

Uffe Kalla, den vise ordföran
den, som förhoppningsvis snart
är klar

ennssmnens
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Stölderna ökar

Senaste halvåret har antalet inbrott och stölder på KT H ökat.

F

F I N N S här på
dagtid I k v ä l l stid n ä r
KTHs entreer ä r öppna.
Studenter har blivit
bestulna på mobiltelefo
ner, plånböcker, kursmaterial
och väskor från terminalsalar,
studieplatser och sektionsloka
ler. Anställda har blivit av med
bland annat mobiltelefoner och
bärbara datorer.
Även nattetid har stölderna
ökat och flera av KTHs institu
tioner har haft påhälsning. Vid
dessa inbrott har tjuven / tjuva
rna varit väl förtrogna med
lokalerna och var den stöldbe
gärliga utrustningen förvaras.
I C K T J U VA R

Större vaksamhet och
eget ansvar

KTH är en öppen miljö och så
vill vi att det skall vara. Till
sådana miljöer söker sig tjuvar
och det får vi leva med. Men ju
krångligare det blir att stjäla och
ju större risken att upptäckas är,
desto mindre lockande blir det
för tjuven.
Kostnaderna gör att ökad
bevakning genom fler väktare
endast marginellt kan förändra
situationen. Den stora insatsen
är den vi kan göra själva och
därför är det viktigt att alla
hjälps åt. Större vaksamhet och
ansvar från var och en är det
enda som verkligen hjälper.

Legitimationskontroll

Under den närmaste tiden kom
mer väktarna på KTH att öka
kontrollen av legitimation och
kårmedlemskap. Syftet med
kontrollerna är att skapa en
tryggare miljö på KTH, hjälp
därför väktarna i deras arbete
genom att visa legitimation utan
diskussion. Obehöriga kommer
att visas ut av väktaren.

För att vara behörig att vara i
KTHs lokaler efter ordinarie
arbetstid d v s kvällstid/ lördag /
söndag och helgdag skall man
kunna legitimera sig.
Anställd skall ha godkänd
legitimation. Student skall ha
godkänd legitimation och sitt
Mecenatkort eller inbetalnings
kvitto.

Hur stoppar vi tjuven

Genom att följa några enkla tips
och regler försvårar vi avsevärt
för den som vill stjäla.
• Var uppmärksam mot obe
kanta. Fråga efter deras
ärende, vem de söker, om ni
kan hjälpa till med något.
Gör så att en obekant känner
sig vänligt bemött men iakt
tagen.
• Släpp aldrig in obekant per
son genom en dörr med
inpassering. Den som är
behörig att passera dörren
skall ha sitt inpasseringskort
med sig . . Det är ej tillåtet att
lägga hinder i dörren t ex
dörrmatta, sten.
• Kontrollera alltid att dörren
går i lås. Känn efter att dör
ren är låst. Många av KTHs
dörrar är gamla och dåliga,
vilket kan medföra att dörren
inte stängs av sig själv. Alter
nativt kan det ha kommit
sten eller snö I is mellan dör
ren och dörrens karm och då
går inte heller dörren i lås.

Obekanta människor i
lokalerna

Det bästa är förstås att fråga
obekanta som uppehåller sig i
KTHs lokaler om deras ärende
men om du av någon anledning
inte vill göra det kan du kon
takta en larmcentral eller KTHs
larmnummer för att få hjälp.

• Under arbetstid: Ring KTHs
larrnnummer 08-790 77 00.
KTHs
säkerhetsberedskap
hjälper dig att avgöra om ni
skall ringa till polisen. Du
kan naturligtvis ringa poli
sen direkt om situationen så
kräver. I sådant fall skall du
alltid även ringa KTHs larm
nummer.
• Kvällar, nätter, helger: Ring
larmcentral på nedanstå
ende nummer så ser de till
att en väktare kommer till
platsen. KTH campus Valhal
lavägen 08-790 77 00. KTH
Syd (Södertälje, Haninge)
KTH Kista: 08-657 62 00

Pågående inbrott

Utsätt dig aldrig för risker.
Lämna platsen och larma. Polis
(112) och KTHs larmnummer 08790 77 00 eller ovan angivet
telefonnummer till vaktbolag.

Onödiga inbrottslarm

Alla inbrottslarm till vaktbolag
är prioriterade larm, d v s
väktaren avbryter annat arbete
för att ta hand om inbrottslar
met. Tyvärr är många av
inbrottslarmen så kallade falsk
larm d v s det är inget inbrott
utan en anställd eller en student
har orsakat larmet. För att
undvika falsklarm:
• Se till att dörr med inpasse
ring går i lås annars löser
inbrottslarmet ut
• Håll aldrig upp en dörr med
inpassering, efter en tid ca 1
minut går inbrottslarmet
•
Använd aldrig nödutrym
ningsvredet, då löser eventu
ellt larm ut. Använd i stället
nyckelknappen.

THS genom Anna Foghelin
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Det första könets
förtryck
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Feminism är lite av ett känsligt ämne här på KT H. Ändå är det
något som borde diskuteras mera. Svante Tidhalms artikel har
tidigare publicerats i Ordfront. Han ger här sin syn på vad han tror
skapar förtrycket som pågår i vårt samhälle.

V

män kvinnor? Kvinnor
som ger män så mycket
närhet. Kvinnor som är många
mäns bästa vänner och livskamrater. Kvinnor som tillsammans
med män skapar barn, som ger
så mycket kärlek och lycka till
män. Varför spelar män, trots
detta, rollen som agenter i ett
enormt förtryck av kvinnor på
alla nivåer och i alla miljöer i
samhället?
Varför förtrycker män kvin
nor? För att män är förtryckta
själva. Bara de förtryckta för
vidare ett förtryck.
Män är högst i makthierar
kin. Så vem förtrycker dessa
män som utifrån sett har makten
i samhället? Vem tjänar på att
män ständigt har något att
förlora, ständigt känner sig
underlägsna, lever med kniven
på strupen? Det enda svaret på
den frågan måste vara samhäl
let.
Samhället är beroende av att
män väldigt tidigt blir berövade
den fundamentala trygghet som
fysisk närhet innebär. Pojkar får
inte vara nära sina föräldrar så
mycket som de behöver. På
daghem, förskolor och skolor får
de veta att de skall hålla tillbaka
sina känslor, inte gråta inför
andra och tåla smärta i en helt
annan utsträckning än jämnår
iga flickor. Många pojkar blir till
och med direkt tränade i att tåla
smärta.
Effekterna av detta ser vi
dagligen. Män dödar män i
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A RFÖR

F Ö RT R Y C K E R

hundratals krig varje dag. Män
våldtar, misshandlar och dödar
kvinnor. Män agerar bödlar
inom polismakt, fängelser och
psykvård.
1

att känna trygghet med hälften
av världens befolkning! En stor
del av mäns känsloliv, den
medfödda gemenskapen med
andra män, stängs brutalt av.

-1___ ,_ ·--·
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Många pojkar upplever inte
fysisk närhet överhuvudtaget i
åldern sju till femton år, förutom
i idrott. Få vuxna skulle frivilligt
välja fysisk isolering under så
lång tid.

Under denna viktiga tid i en
människas uppväxt berövas
män effektivt också möjligheten
att känna närhet med andra
män. Resultatet är en homofobi
som tar ifrån män möjligheten

I

11_

Istället införlivas ett grupptryck
där brott mot normerna straffas
med hänvisning till just homo
sexualitet ("bögjävel") eller
kvinnoförtryck ("kärring"). Att
män rättar sig efter grupptrycket
är en förutsättning för att senare
tränas till att döda andra män.
En människa behöver närhet
för att överleva. Män på väg att
bli vuxna upplever en enorm
paradox. De vill ha närhet av
kvinnor, men media, reklam och
kultur säger dem istället att de
ska betrakta kvinnorna som
sexobjekt. I denna förvirring
konsumerar män porr för att
bedöva suget efter närhet och
trygghet och den grundläg
gande respekten för kvinnan blir
suddig i kanten.
Anspelningarna på sex är en
av konsumismens och kapitalis
mens grundstenar. Utan män
nens behov efter närhet som
yttrar sig genom sex skulle inte
män tävla med varandra och
pryljakten skulle avstanna.
Den ytliga status en ny bil
eller mobil innebär skulle inte
·---
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vara intressant eftersom den inte
längre skulle ge något.
Kvinnoförtrycket är en direkt
konsekvens av samhällets för
tryck av män. Ett förtryck som är
beroende av innerst inne osäkra
och otrygga män som är redo att
slita, kämpa och dö för något de
inte valt själva. En förlegad
mansbild.
Kvinnar förstod för länge
sedan att enda sättet att bryta
kvinnoförtrycket var att skapa

separata forum där definitions
rätten är offrets och inte föröva
rens. Att återta makten över sin
självkänsla och identitet är en
tung och krävande process men
den enda vägen att gå för den
som vill lära känna sitt riktiga
maktfulla befriade jag.
Inte förrän män själva sätter
stopp för mansförtrycket och tar
fullt ansvar för att befria sig från
d etta förtryck kommer män,
kvinnor och barn att gå säkra.

Inte förrän män själva befriar sig
kan män känna manlig gemen
skap igen, för den rådande
mansrollen är självklart en kul
turell konstruktion precis som
kvinnorollen.
Men den första frågan förblir
obesvarad: Varför upprätthåller
män mansförtrycket?

Svante Tidholm

Kommentarer
Artikeln ovan diskuterar vad könsförtrycket kommer av och jag
försöker här sätta in det i ett större genusperspektiv.
Som man och också som kvinna
kan det vara svårt att se det
förtryck som pågår i vårt sam
hälle. Det är så integrerat och en
så naturlig del av vårt samhälle
att vi inte tänker på det. Det
handlar om så mycket mer än
lika lön för lika arbete.

Lätt att fördömma

Vi fördömmer religioner där
kvinnor uppmanas att bär slöja
och straffas om de inte följer
denna uppmaning. Vi ser dock
inte att kvinnor i Sverige också
uppmanas att bära klart oprak
tiska och osköna kläder samt
uppfylla krävande ideal: String,
höga klackar, visa magen, stora
bröst.
Den som inte följer denna
uppmaning riskerar att isoleras
socialt. Främst drabbar detta de
unga flickor.

Normer

Detta förtryck grundar sig i
våra bilder över hur man skall
vara som man respektive
kvinna. De så kallade nor
merna. Hur mycket vi än tror på
den fria individen så kan vi inte
förneka att vi alla försöker leva
upp till dessa samhällets nor
mer.
Den som inte tar sin roll
kommer inte att få samma

acceptans i samhället. Detta ser
vi exempel på när homosexuella
blir dåligt behandlade för att de
inte följer normen som säger att
kvinna och man skall attraheras
av varandra. Vi ser det också
när den lilla pojken provar sin
systers kjol. Då säger vi: "kjolar
har bara tjejer" För vi är rädda
att barnet inte skall följa de
sociala ramarna som finns fast
lagda.
Normerna förtrycker genom
att de tvingar, män som kvin
nor, in roller som dels är
förtryckande i sig och som inte
heller passar alla.

Biologi

Det den feministiska diskutio
nen till slut landar i är denna
fråga: Vad i våra normer är biol
ogiskt betingat och vad är socia
la konstruktioner?
Är färger biologiskt beting
ade? Är det så att små bäbisar
föredrar rosa färg om de är
flickor och blå färg om det är
pojkar? Tänder killar på stora
bröst för att det är en urgamal
signal för hälsa, eller är det bara
ett skapat modernt skönhetsi
deal?
Vad man tror när det gäller de
här frågorna varierar ju mycket.
Det blir också en otydlig gräns

någonstans mellan ytterlighe
terna.

Hur vill vi ha det

Oavsett hur man ser på det
biologiska och det socialtkon
struerade så spelar det inte
någon större roll för hur vi ska
agera.
Vill vi ha en värld där
kvinnor och män har olika roller
med de begrännsingar och det
förtryck det skapar? Eller vill vi
försöka överbrygga de biolo
giska och socilalt konstruerade
klyftorna?
Vill vi det så kan vi också göra
det ty vi lever i ett civiliserat
samhälle. Vi kan se till att barn
får tillgång till sina föräldrar på
lika villkor, att vi får sunda
förebilder och ideal för unga, att
statyer som vissa upplever
anstötliga tas bort, att inkomst
klyftorna försvinner och att
kvinnors sexualitet bejakas på
samma sätt som mäns.
Var står jag själv i synen på
vad som är biologiskt? Jag är
inte rädd för något, inte ens att
frågasätta min egen sexuallitet
det som anses mest biologiskt
av allt.

Oscar
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Ar d u helt fä rd ig ?
Il

Har du tagit examen ? Eller har du en bit kvar? Emissionen
gör ännu en insats på amatörspsykologens arena för att du
ska lära känna dig själv bättre .

••

A

du klar civilingenjör?
GRATTIS! Du är nu
tagit ett kliv närmare
arbetslösheten...
Tillhör du också den kategori
människor som gled runt på
ARMADA, krälade in på dina
bara knän i montrarna, tittade på
företagsrepresentanterna med
dina stora ledsna Bambiögon.
Varefter du klämde ur dig ett
stammande: snälla har ni jobb??
En färdigutbildad civilingen
jör av idag har ingen lätt uppgift
framför sig. Att ge sig ut och
slåss om de få arbetstillfällen
som finns kan ibland tyckas
svårare än att slåss mot väder
kvarnar.
I väntan på att det rätta jobbet
ska dyka upp kan du kan du lära
känna dig själv bättre genom att
ta reda på vilken kategori du
tillhör. Titta efter vilken typ du
är i listan nedan och få lite tips
under typbeskrivningen:
• Den aktive (optimisten)
• Den uppgivne (pessimisten)
• Den nu-jävlar-skall-de-få-se
(aktivisten)
• Den
lika-bra-att-pluggavidare-några-år-till (fortsätta
att skjuta på sin examen,
doktorera, skylla sina tidi
gare motgångar på arbets
marknadsläget)
• Den våga vägra ta examen
• Den lika-bra-att-byta
yrke
• Jag-har-jävligt-långt
kvar-och-ser-inte-ens
en-liten-ljusglimt-i
tunneljävelnDen lika-bra-att
byta-yrke

Den aktive

Kännetecken: Ger aldrig upp.
Fortsätter att terorisera företa
gen med sitt CV. Går kurser i hur
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man ska vara p å en anställnings
intervju. Springer på alla arbets
marknadsdagar. Försöker alltid
möta företagsrepresentanterna
offensivt. Ringer personalche
ferna minst en gång om dagen
för att fråga om anställnings
stoppet är upphävt.
Utmärkande tvångstanke: Så
fort någon ringer tror personen
att det är ett företag som vill
erbjuda en traineeplats utom
lands.
Motto: Om jag inte lyckas nu
så har jag ju en ny intervju i
eftermiddag.

Den uppgivne

Kännetecken: Driver planlöst
omkring på enstaka arbetsmark
nadsdagar. Har med delar av
CV:t i fall någon skulle erbjuda
en jobbet som kaffekokare. Har
sedan länge slutat att överhu
vudtaget titta på annat än
framsidan på platsannonsbila
gan. Något jobb dyker ändå
aldrig upp.
Utmärkande tvångstanke: På
väg till anställningsintervjun:
"Äsch, de har säkert redan
tillsatt den där tjänsten", vänder
och går därifrån.
Motto: Lika bra att vända på
sig och somna om.

Den nu-jävlar-skall-de
få-se

Kännetecken: Har sedan länge
övergivit de ordinära arbetssök
armetoderna. Har flera ideer på
hur denne skall lösa sin prekära
situation genom en rad drastiska
handlingar för att visa sin hand
lingskraftighet.
Några av dessa är:
• Du kedjar fast sig utanför
Ericssons huvudkontor med

och
demostrationsskyltar
andra plakata inslag till dess
att de ger dig ett jobb
• Du visar din initiativförmåga
och din elektriska driftighet
genom att bygga ett eget
kärnkraftverk. Nu kan de
svenska elbolagen inte längre
blunda för hur duktig du är.
Utmärkande
tvångstanke:
Alla medel är tillåtna i jobbsök
ning. Ju mer kreativa (desperata)
desto bättre.
Motto: Jag ska visa världen
hur en slipsten ska dras.

Den lika-bra-att-plugga
vidare-några-år-till
(fortsätta att skjuta på sin
examen, doktorera,
skylla sina tidigare
motgångar på
arbetsmarknadsläget)

Kännetecken: Du kan vara en
person som snart är klar och
väljer att dra ett tag till med
elmäten, någon redovisning i
tekinfon, tentera termon eller
sparar något litet i någon annan
höjdarkurs. Allt för att dra ut på
studietiden så mycket som möj
ligt och hoppas att det vänder.
Eller så är du en person som
redan dragit ut på det länge nog,
men väljer att skylla din fördröj
ning på det aktuella läget. Fler
typer är de som är klara, men
plötsligt bestämmer sig för att
doktorera, detta till trots att de
svor när de började att de aldrig
skulle göra det.
Utmärkande tvångstanke: ?
Motto: Skomakarlärling bliv
vid din läst.
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Den våga-vägra
examen

Kännetecken: Påminner mycket
om lika-bra-att-plugga-vidare
några-år-till. Skillnaden ligger
dock i att våga-vägra-examen
inte skyr några som helst medel
för att undvika att ta examen. En
komplett labrapport kan utan
problem försvinna under mys
tiska omständigheter på väg till
föreläsarens postfack. Och att få
underkänt på en seminarieserie
som endast kräver att man
fysiskt närvarar ska inte heller
vara något problem. Så länge det
innebär att man för stunden
slipper konfronteras med den
hemska tanken att ge sig i kast
med arbetslivet
Utmärkande tvångstanke: Så
fort personen i fråga hör ordet
examen håller personen för öro
nen, sjunger samtidigt högt LA
LA-LA, börjar därefter hyper
ventilera och mumla någonting

om "Who' s on first, who' s on
first. . . "
Motto: Det du kan skjuta upp
till imorgon kan du lika gärna
skjuta upp till nästa period.

Den lika-bra-att-byta
yrke

Kännetecken: Du har läst minst
fyra och ett halvt år. Är klar
civ.ing., men kan inte få något
jobb. Du väljer att skola om dig
till agronom och bosätter dig i
Åkers Styckebruk eller så väljer
du något annat intressant yrke
som du vet att det finns efterfrå
gan inom.
Utmärkande
tvångstanke:
Måste alltid ta reda på om gräset
är grönare på andra sidan
(speciellt för agronomer)
Motto: Skomakare bliv ej vid
din läst. Byt yrke idag, imorgon
kan det vara försent.

Jag-har-jävligt-långt
kva r-och-ser-inte-ens-
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en-liten-ljusglimt-i
tunneljäveln

Kännetecken: Du går i tvåan
eller har precis börjat. Går du i
ettan sliter du med dina första
kurser och hör alla äldre beklaga
sig att det var värre förr. Går du i
tvåan sliter du vidare med
signaler och system. Du undrar
också vad det är för ofrisk
individ som ser till att ni får lösa
tolv A4:a sidor integraler för en
uppgift på hemuppgiften. På
arbetsmarknadsdagar går du
runt och tittar lite. Ditt primära
mål är pennor, godis och give
aways. Helst slipper du prata
med företagen, men om det är
någon extra åtråvärd pryl kan
du faktiskt sträcka dig att fråga
vad företaget faktiskt gör. Även
om de håller på med multipoly
meramaterial för pappersmassa
industrin.

DanUka

Ja fa ktiskt!
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Det kan följande säga. Emissionen gratulerar till examen!
Erik Simonsson
Maria Torpo
Kenneth Sundström
Per Jonsson
Christian Henriksson
Johanna Persson
Oscar Sierra Merino
Dirk Mucha
Florence Libert
Alexandra De Geer
Mehdi Ghasemi
Stefan Söderberg
Marcus Dahl
Izabella Coma
Martin Swahn
Stefan Rådström
Krister Estmer
HAns Håkansson
Joakim Fjäder

Joakim Jalden
Mårten Sander
Ulrika Söderström
Jacob Sylvain
Filip Tysk
David Elfvik
Daniel Hellberg
Jonas Viren
Björn Carlsson
Shadi Bitar
Viktor Eriksson
David Eriksson
Niklas Becker
Peter Hallberg
Marco Basile
Jonas Wijk
Shelly Wu
Tomas Sköllermo
Tobias Jonasson

Adam Strak
Qasem Moti
Gabriel Paues
Tuulikki Gyllensvärd
Jonas Floren
Christer Midgården
Andreas Cornale
Parisa Baniasad
Arvid Sjölander
Marcus Andersson
Jan Bäckström
Sundvisson Lena
Kwarnmark Henrik
Poules Raihana
Irina Popa
Enric Rovira
Johan Sjölander
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