
Totalt fick vi 17 ifyllda formulär, 16 separata personer svarade. En del frågor har färre än 17 svar på 

grund av att dessa frågor lades till i ett senare skede än alla andra frågor. 

 

 

1. På vilken årskurs är du? 
16 svar, 15 separata personer svarade (första personens svar saknas) . 

 

 

  

25%

32%

31%

6%

6%

Gulis

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Äldre än så



2. Fysik är: 
10 svar, 10 separata personer svarade (10 sista svaren).  

 

  

Huvudämne 80%

Årskurs 2

Årskurs 5

Biämne 20%



3. Skriv åtminstone en sak som du tycker fungerar bra med de 

nuvarande fysikstudierna. 
17 svar, 16 separata personer  

GULISAR 

Tydlig struktur på kurserna 

Konceptuella frågor 

Räkneövningarna fungerar bra och mängden är passlig 

Hemuppgifter, konceptuella frågor 

 

Årskurs 2 

Demonstrationstillfällen är för det mesta bra 

Bra kontakt men andra studeranden och lärare 

Demonstrationer en gång i veckan, passande föreläsningstider. 

(Biämne) Flashcards på Ronalds kurser. 

Bra första årets bok 

 

Årskurs 3 

Lärarna kan sin sak väldigt bra 

Kontakten mellan studerande och personal är mycket bra. Steget för en studerande att gå och tala med 
någon från personalen är minimalt (dock ser/förstår jag inte varför det ens från första början sku vara 
något stort steg för en studerande att tala med personalen). Bäst är dock Quantum! 

Räkneövnings systemet. 

Möjligheten att få hjälp om det behövs. 

 

Årskurs 4 

Flexibla tenttillfällen, bra metod för genomgång av uppgifter i ämneskurser. Personalen ger snabbt och 
klart svar på frågor man har om uppgifter och fysiska fenomen. 

 

Årskurs 5 

(Biämne) Koordinering med mattestudier 



 
Odefinierad 

Att man kommer på plats på föreläsningar ifall man tycker det behövs men samtidigt kan man läsa 
hemma ifall föreläsningar inte fungerar 

 

  



4. Finns det brister i modellen som fysikstudierna, undervisningen, de 

förväntade inlärningsmetoderna*, mm. följer? Uttryck dig utförligt. 
*(förväntade inlärningsmetoderna) t.ex. att de flesta kurser består av föreläsningar och räkneövningar 

GULISAR 

Det blir lite ensidigt, man skulle kunna ha labb med vitsord så skulle man satsa mer på dem när det är 
aktuellt. Man skulle kunna ha mera jobb under kursen och inte alltid bara 50% i tenten. 

När föreläsningen enbart går ut på avskrivning av tavlorna och monolog i 90 min. 

Powerpoints är bra men blir det endast anteckningar på tavlan så hänger man inte med. Viktigt också 
att föreläsaren upprätthåller diskussion med de studerande. 

Det har varigt svårt att få en uppfattning om vad vissa laboratorier går ut på i förväg, i förhållande till 
t.ex programmet Capstone 

 

Årskurs 2 

Allt för mycket monolog av föreläsaren, som sedan inte har tid att svara på frågor. 

Ensidigt med föreläsarna som läser rakt från ppn eller andra anteckningar. Mera räkne exempel på 
timmarna vore bra, demona är väldigt svåra att räkna då man int sett ett endaste exempel på hur man 
skall räkna 

Föreläsningarna och demonstrationerna korresponderar inte alltid så bra. Dåligt om 
demonstrationer/föreläsningar går in enda till tentveckan. Systemet att byta 8-10 sp kurser direkt till 5 
sp kurser ha inte riktigt fungerat. Blir för mycket stuff. Många föreläsare förklarar ganska litet och antar 
att man ska kunna allt, fast man aldrig sett uttrycken förr. 

Demonstrationerna är ofta väldigt svåra och tidskrävande. På föreläsningar går man igenom så mycket 
material att det blir svårt att processa allt och man har ofta inte tid att på egen hand försöka förstå det 
pga att man måste räkna demonstrationer också. 

(Biämne) Räkneövningarna fungerar bra, mer exempel på föreläsningarna skulle vara trevligt men 
förstår att det är svårt att verkställa för det skulle betyda mindre tid för teori så vet ej om de sen pårikit 
sku vara bättre 

 

 

 

 

 

 

 



Årskurs 3 

Det verkar som om räkneövningar är helt för krävande, de kunde ha en större roll i examinationen än 
vara ett minikrav på vad som krävs för att ens få tentera en kurs. 

Räkneövningarna utgör allt för liten del av slutvitsordet. Arbetsmässigt är räkneövningarna flerfaldigt 
mera krävande än en tent. Räkneövningar tar (för mig) ca 15 timmar per vecka att lösa fullständigt  vilket 
med sex räkneövningar blir 90 timmar totalt. Till tenten däremot går det ca 15 timmar av kursens sista 
vecka till övande och 4 timmar till skrivande. Detta blir ca 20 timmar totalt. Arbetsinsatsen är alltså 
fördelad så att räkneövningarna utgör ca 80% och tenten ca 20%. Eftersom fördelningen i arbetsinsatsen 
mellan räkneövningar och tent är som nyligen beskrivet uppstår det stora frågor angående varför 
kursvitsordet för det mesta består till endast en liten del av räkneövningar och till orimligt stor del av 
tenten. Hur är nu detta riktigt tänkt? Som studerande drar det enormt ner på motivationen att veta att 
man måste räkna merparten av räkneövningarna för att komma igenom kursen men ens arbetsinsats 
ges inget desto större värde/uppskattas ej. Tolka inte måste som en synonym till tvång, man vill ju räkna 
övningarna men man vill också få "credit" för ens arbetsinsats. 
 
Undervisningsmodellerna är allt för gammalmodiga och likadana. De flesta kurser består endast av 
föreläsningar och räkneövningar. Det här blir tröttsamt och tråkigt i längden. 

För lite fokus på att få en intuitiv förståelse för fenomen. Helhetsbild saknas lite. 

Många kurser har för lite tid. 

 

Årskurs 4 

Aningen föråldrade metoder med att skriva på tavlan. Inget kursmaterial förutom boken.  
Stort kunskapshopp mellan ämnes- och grundkurser. Grundkurserna jättelätta medan en enda 
ämneskurs kan ta lika mycket tid som ett heltidsjobb. 

 

Årskurs 5 

(Biämne) För lite övning med professors hjälp 

 

Odefinierad 

Undervisningen är rätt gammalmodig. Man skulle kunna ha svårare uppgifter men däremot ordna hjälp 
från äldre studeranden. Dessutom blir programmering en mer väsentlig sak i arbetssökandet inom 
tekniska ämnen och därför borde man öka utbudet på programmering redan för nya studeranden på 
hösten. 

 

  



5. Förbättringsförslag 
GULISAR 

Se ovanstående 

Mera diskussion 

Powerpoints i varje kurs eller något som stöder undervisningen, inte tavlor fulla med text som eleverna 
svettas med att skriva av. Till vissa kurstenter är det en sjuk mängd formler man måste memorera,  i 
FY3 fick man ha egna anteckningar med vilket gjorde det mycket lättare att läsa när man inte behövde 
sätta tid att memorera formler utan endast att förstå dem. 

Kort grupphandledning(5-10min) om hur labbet skall genomföras i början av labbet, tips & exempel etc 

 

Årskurs 2 

Borde finnas bättre självstudiematerial (kurskompendium, intressantare böcker, videomaterial) så att 
man kan läsa teorin på egen hand i lugn och ro, och att tiden med läraren går åt till att diskutera och 
ställa frågor 

Att gå igenom exempel på föreläsningarna så att studerandena förstår hur man skall använda teorin 
och formler då man räknar demon. Lättare demon så att man förstår vad man skall göra. Istället för att 
sätta massor med tid på att gå igenom härledningar på timmarna kan man istället använda den tiden 
för att gå igenom exempel som förklarar teorin. 

Gå igenom mera konkreta exempel på föreläsningarna. I alla fall exempel som skulle likna 
demonstrationsuppgifterna. Dela upp kurserna i flera delar, ibland är det helt för mycket stuff att ta in 
på så liten tid. Dessutom skulle de behövas mer tid så att man skulle hinna gå igenom fler exempel. 
Föreslår att flera lärare borde ta pedagogik studier. 

Räkneövnings tillfällen borde ordnas, antingen skillt från eller under föreläsningarna. 

(Biämne) Mer exempel, men som sagt så not sure if good or bad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årskurs 3 

Ett exempel är Turun yliopistos modell för en kurs, var om man gör 100% av räkneövningarna så är man 
redan godkänd i kursen. Tentamen har absolut mera poäng och RÖ kan endast ge godkänt, men detta 
motiverar mycket bättre till att göra en stor del av uppgifterna och om de räknas med till totala 
poängsumman så kanske man inte måste prestera så bra i tentamen 

Kursens olika delar (rö, övningar på föreläsningstillfället, tent, presentatoner, mm.) borde utgöra 
kursvitsordet i proportion till arbetsinsatsen i de olika delarna. Dvs. är arbetsisaten fördelad 40% rö, 
20% presentationer, 20% övningar, 20% labbar så ska kursvitsordet bestå till 40% av rö, 20% 
presentationer, osv. 
 
Inför övningar på föreläsningarna. Mera skolstil (grundskola) på inlärningsmetoderna. Skolorna 
utvecklar sig hela tiden och söker så bra sätt som möjligt att lära på. Ta modell av dem! 
 
Använd mera grupparbeten, interaktiva undervisiningsmetoder och elevpresentationer. Istället för att 
berätta (föreläsa) en hel massa saker i hopp om att eleverna ska förstå så ta med eleverna i 
diskussionen. Härled saker tillsammans med eleverna. Lektionerna borde vara en dialog, inte en 
monolog. Skapa en problemställning och kom fram till lösningar, uttryck och fysikaliska fenomen 
tillsammans med eleverna så att man kan få en "aha upplevelse". Låt oss göra mera än bara sitta och 
lyssna och inte veta vad vi ska ställa för frågor för att vi inte förstår vad som vi inte förstår. Det här 
förstås ett samarbete mellan lärare och elev och något som eleverna också måste öva sig på! 

Ge lite mera tid åt att snabbt repetera information/formler som man "har haft i tidigare kurser". Man 
glömmer vissa saker och ibland så räcker det med en extra 10 sekunders förklaring för att man skall 
komma ihåg nånting som man nästan har koll på, men inte orkar fråga om. 

 

Årskurs 4 

Powerpoints och/eller PDF:ar där det allra väsentligaste presenteras. 
Borde ordnas något slags steg mellan grund- och ämneskurser där matematiken som behövs, som 
oftast kommer fram först i 3e årets matematikkurser, snabbt tas upp. 

 

Årskurs 5 

(Biämne) Man skulle kunna öva mera under föreläsningar 

 

  



6. Finns det något som saknas i och/eller något som borde slopas ur de 

nuvarande fysikstudierna. 
GULISAR 

Gemensamma räkneövningar kunde vara med i undervisningen 

Fler kurser kunde använda sig av konceptuella frågor som i Fysik 1 och 4 

 

Årskurs 2 

Saknas ofta bra studiematerial. 

Exempel saknas. Demonstrationer ända in på tentveckan borde slopas. 

 

Årskurs 3 

Gärna mera lösta exempelproblem av samma nivå som räkneövningarna... Härledningar och liknande 
är absolut viktiga, men det uppstår stora problem då man endast har en formel men ingen aning om 
hur den fungerar etc. 

Snälla slopa böckerna som är från 60-talet. De är hemska att läsa. OH-filmer kan gärna också slopas. 
Använd tavlan och projektor endast som hjälpmedel, inte som uttömmande anteckningsmaterial. För 
en diskussion med studerandena istället. 

 

Årskurs 4 

Möjlighet till fler formelsamlingar under tenter, det är svårt för många att memorera ett halvt år av 
kursformler. Ändra istället frågorna till sånt som man kan applicera dessa på även om detta kanske 
verkar mer som en ingenjörsmetod. 
Mångas studieprestation faller oftast på att de har svårt att komma ihåg formler. 

 

Odefinierad 

Programering 

 

  



7. Vad tycker du att borde göras med fysiken för att locka flera gulisar 

som ska välja huvudämne att välja just fysiken som sitt huvudämne eller 

som sitt biämne? 
GULISAR 

Man borde betona hur många möjligheter man har med en fysikexamen, man blir inte endast lärare 
eller forskare. 

Kanske genom att i undervisningen dra upp forsking och arbete kring ämnet 

Berätta mera vad man kan göra med fysiken i framtiden. 

 

Årskurs 2 

Bättre laborationer under gulisåret, man borde göra reklam om fysikstudierna redan under 
gymnasietiden 

Ha mera labbkurser och praktiska saker. 

Flera fysikdemon/experiment under kurserna, mera exempel på hur fysiken används i praktiken. 

(Biämne) Det görs redan demonstrationer runt om i landet åt såna som är i gymnasiet så tror ej det 
finns så mycket till att göra, nog säkert nåt som borde göras i gymnasierna  för att få upp intresset 

 

Årskurs 3 

Istället för att alla är rädda för fysik efter grundkurser så borde man försöka hålla nivån så att flera klarar 
av det och förstår sig på det. Om gulisar går en GRUNDkurs i fysik och redan då tycker det är svårt eller 
inte tillräckligt givande så klart de inte väljer fysik som huvud/biämne. De borde få mera uppleva dendär 
känslan av att jag löste dehär svåra problemet (kanske med hjälp av rö-assistenten) men det känns endå 
belönande. En annan sak kunde vara att introducera mera av de äldre studeranden åt gulisar så de vågar 
komma och fråga om de stöter på problem eller allmänt bara undrar över något, en RÖ-assistent som 
endå är en lärare kan kännas som en för stor barriär att komma och prata med 

Mera gymnasiebesök. Detta är något Quantum kan fundera på att åta sig eftersom Johan omöjligt själv 
kan åka runt till alla skolor. Dessutom e de bra att gymnasieleeverna ser studerande själva hålla 
presentationerna. Eleverna connectar säkert bättre med studeranden. 

"Kom å lär er hur naturen fungerar", kanske ha lite mera konkreta övningar åt gulisarna. Nu e de lite 
mera i stil med: lär er hur man hittar rätt formel och använd den rätt. 

 

Årskurs 4 

Mer synlighet under mässor etc. som gymnasiestuderande går på för att hitta studieplats. När jag var på 
dessa syntes inte fysiken någonstans. 
Fysiken kanske borde marknadsföras med vad som forskas för just nu känns åa:s fysikutbildning väldigt 
vag och allmänn för utomstående. 

 



Odefinierad 

Ordna studeranden som åker till deras gamla gymnasium och berättar om hurdant det är att studera i 
Åbo. Speciellt på huvudstadsregionen där gymnasiestuderandena endast tänker sig att HU är enda 
alternativet. Bygga upp något som har med fysik och göra som får ÅA att stå ut från de andra 
alternativen. HU har en liten partikel accelerator, Aalto har kryo lab så kanske ÅA satsar på något i stil 
med fission/fusions utveckling. 

 

  



8. Vad kan göras för att inspirera studerandena att själv hitta 

motivation? 
GULISAR 

Mera arbete under kursen, inte bara rö och tent. 

Mera demonstrationer om möjligt 

Intressanta exempel, lite mera praktiskt och inte bara föreläsningar. 

 

Årskurs 2 

Ge mer insyn i var fysik behövs, t.ex. någon företagsexkursion. 

Int ha för svåra räkneövningar 

Man måste motionera tillräckligt och gå och sova i tid. 

 

Årskurs 3 

ge dem hopp, släng inte fram en bunt av problem och säg att deadline är om 5 dagar... ge dem lite tips 
och be dem komma och fråga om de problem, då får de känslan att de löser problem själva och det är 
belönande 

Inte så omöjliga räkneövningsuppgifter som tar enormt mycket tid. Man känner sig gladare då 
uppgifterna är lättare och man kan lösa dem än att uppgifterna är svåra och man endast kan lösa hälften 
(eller hälften på alla). Förstås ska det finnas några mera utmanande uppgifter också.  
Mera betoning på att lösa problem i grupper på undervisningstillfällena.  
Fysiken borde ha mera tillämpningar och kopplingar till andra ämnen. 

Ta upp intressanta och konkreta problem som man kan lösa med teorin som undervisas. Det är 
motiverande att känna att man faktiskt lär sig hur  saker funkar. 

Mer som johans demokurs. 

 

Årskurs 4 

Ordna mera praktiska tillfällen, t.ex. labbar, för de som inte är stenhårt inbitna på teoretisk fysik utan 
föredrar experimentell.  
Ämneskurserna måste moderniseras eftersom de flesta faller ut från fysiken efter de har gått den första 
eller andra. 

 

Årskurs 5 

(Biämne) Göra kurserna mera praktiska 

 

  



9. Allmänna åsikter, tankar, förslag, etc. 
GULISAR 

Som flicka tycker jag att man kunde också betona att naturvetenskaper är för båda könen och inte 
endast män fast branschen är mansdominerad. 

Jag är nöjd med studierna. 

 

Årskurs 2 

Mera räkneövningar som läraren går igenom under timmen för att göra det lättare att förstå teorin. 

 

Årskurs 3 

Lärarna kan absolut sina saker, men ibland kan det vara lite svårt att berätta det så studeranden 
förstår... Exempelproblem är en nyttig idé 

 

Årskurs 4 

Bra att ämneskurserna delats upp i 5sp istället för 9sp block. Blir mycket att memorera till en tent och 
det krockade oftast med andra kurser när det gick över 2 perioder. 
Utvidga kurser för matematiska medel hos fysiker eftersom matematikkurserna med sakerna som 
behövs kunnas kan kännas onödigt teoretiska för fysikändamål. 

 

Odefinierad 

Väldigt kul, bra flreläsare 

 

  



10. Varför valde du att studera fysik? 
GULISAR 

Naturvetenskaper intresserar och jag vill veta hur allt fungerar. 

Jag har alltid varit vetgirig och funderat på hur världen fungerar 

Alltid tyckt att det har varit intressant och är speciellt intresserad utav rymden och skulle en dag gärna 
forska inom det. 

Jag är allmänt intresserad av de relevanta koncept 

 

Årskurs 2 

Fascinerande att lära sig hur naturen fungerar. 

Intressant ämne och öppnar många dörrar i framtiden 

Har alltid varit intresserad av hur saker och ting fungerar på en mer mikroskopisk nivå. Och förstås 
skulle jag vilja hitta på någon genombrytande uppfinning som kunde jorden. 

Blev intresserad i gymnasiet. 

(Biämne) Gillar matematik och har ansett mig själv vara helt okej på fysik 

 

Årskurs 3 

Absolut det mest intressanta ämnet att studera 

Jag kunde fysik och visste inte riktigt vad annat jag ville studera eller vad annat det fanns. 

Kvantmekanik e häftigt 

Intresse i ämnet. 

 

Årskurs 4 

Var intresserad av atomfysik, något som dessvärre inte har så stort kursutbud vid ÅA. 
Ville göra något mera "praktiskt" än att läsa böcker och skriva essäer. 

 

Årskurs 5 

(Biämne) För att bli lärare 

 

Odefinierad 

Ville inte bli ingengör, kemist eller totalt arbetslös (matematik) 

 



 


