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Om det inte hade varit för student-
föreningen,  FysKam, så skulle jag 
ha hoppat av programmet vid 
tunga perioder

Minst en gång per år [funderar jag 
på att hoppa av]. Finns det framtids-
möjligheter? Kommer jag få jobb? 
Är det här verkligen rätt, passar jag 
in här? Jag är nog inte den sorts 
person som blir fysiker.

Tyvärr dras ju många så kallade 
”nördar” till detta program (fysik i 
allmänhet) och vissa av dessa män-
niskor är tyvärr fullständigt socialt 
inkompetenta och vet inte när de 
borde vara tysta. Har blivit kallad en 
del saker för att de inte vet vad som 
är passande och inte. Alltså trivs jag 
inte jättebra med själva klassen.

Citat från programenkäter genomförda på Kandidatprogrammet i fysik

Studenterna brottas med samma frågor

Passar jag in?

Vem passar inte in?

Vem passar in?

Vem läser fysik?

Varför detta nystartade projekt?
Identiteter och sociala relationer hos 
naturvetarstudenter har inte studerats i särskilt stor 
utsträckning, men är viktiga aspekter i deras lärande 
och utbildningsval [1,2].

Några studier har visat att kön och andra sociala 
kategorier har stor betydelse för studenternas 
erfarenheter av att passa in [3,4].

Interaktionen mellan studenterna och mellan 
utbildningsmiljön och studenterna kan 
förväntas spela en stor roll för bildandet av en 
fysiker/fysikstudent-identitet.

Jag frågar: Hur görs en fysiker?

Fysikstudenters identitet och sociala 
relationer
Normer, exkludering och inkludering i en högre utbildningsmiljö
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