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Innehåll

Istället för vaccin kan du bota corona med...



3 ...en 5:a i Mek2.

Halloj,
och gott nytt år. Bättre sent än aldrig trots allt. Det 
är i skrivande stund mitten av läsperiod 3. Denna 
läsperiod markerar även mitt sista nummer som 
chefredaktör för Finform. Det har varit ett speciellt 
år, men trots allt har verksamheten flutit på bra. 
Ingen blev avsatt och det ser ut att bli ett Finform 
även nästa år. Man kan till och med påstå att det 
gick bättre än förväntat. Förhoppningsvis har dessa 
nummer hjälpt dig prokrastinera ditt plugg några 
minuter iallafall.

Denna läsperiodens tema är vaccin. Det finns inte 
så mycket att säga om det egentligen, någon gång 
måste man ju ha idétorka. Det bästa man kan göra i 
sådana situationer är att bara använda ett 
semi-aktuellt ord och hoppas på det bästa.

Tack för denna tid!
Oscar, chefredaktör.

      Ledare         Ledare
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Ofullständig information

När jag ombads att skriva ett par rader till detta nummer av Finform var temat inte bestämt men antogs kretsa 
kring vaccin eller dylikt.  Att ha lösa tyglar utgör dock oftast inget större problem för mig. Jag fattar många 
beslut baserat på osäker eller bristfällig information och jag har som regel att försöka att inte ångra de beslut 
jag har tagit. När jag ska bestämma mig för något ser jag till att skaffa så mycket information som jag tyck-
er är rimligt sett till konsekvenserna av beslutet. Utifrån den inhämtade informationen tar jag ett beslut och 
förhåller mig sedan till utfallet. Jag tycker det är ett skönt förhållningssätt som fungerar för mig och som både 
sparar tid och minskar risken för ångest.

Förra veckan var jag i kontakt med ett antal lärare angående prognosen inför undervisningen i 
läsperiod 4. Baserat på den information vi hade förra veckan var min rekommendation att bedriva 
undervisningen på samma sätt som den utfördes under läsperiod 3. Det var ett rimligt beslut att ta baserat på 
vad vi vet om smittläget det senaste året och med en rimlig interpolation för den närmsta framtiden. Kanske 
behöver man göra någon smärre justering. Att fatta beslut om hösten, exempelvis hur undervisningen ska 
bedrivas eller hur mottagningen ska ske är emellertid för tidigt nu när vi bara befinner oss i slutet av februari. 
Skulle jag göra en förutsägelse om vad som kommer att ske om ett halvår skulle jag killgissa, detta fantastiska 
nyord från 2017. Här handlar det snarare om att inte lägga alla äggen i samma korg utan fortsätta med 
parallella spår för att sedan kunna välja när tiden är mogen. Jag måste säga att detta är lite besvärligt och tar en 
hel del extra tid i anspråk. Men det är för många oklara parametrar i nuläget. När har alla hunnit bli 
vaccinerade? Vilka vaccin klarar vilka mutationer? Hur många studenter under 18 år får vi i höst och som 
därmed inte har erbjudits vaccin? Detta är bara ett axplock av de obesvarade frågor vilka i allra högsta grad 
påverkar höstens upplägg.

 Samtidigt tycker jag att det är rätt skönt att inte ha fullständig information, det okända lockar. Inte minst 
gäller detta mitt privata liv. Som ni säkert vet vid det här laget så är brädspel en av mina stora hobbys. Spel  
med fullständig information, exempelvis schack, är inte något som intresserar mig speciellt mycket. Det be-
hövs någon form av slumpmoment för att min upplevelse ska bli kittlande och riktigt unik.

Jonathan

Brev från PA
Jonathan Weidow - F

...12st PK12:or
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Brev från PA
Julie Rowlett - TM

...att hålla 2m avstånd från viruset 

Hålla ut!  

Hej allihopa!  Många pratar om vaccinationen just nu.  För min del kan jag berätta att nästan alla min familj i 
USA har fått minst 1 dos av vaccinet (Moderna eller Phizer-Biontech) och det gick bra!  Självklart är det inget 
att jämföra med en gigantisk klinisk studie som de har redan gjort men… det kan också känns bra att höra om 
personliga erfarenheter som är bra!  

Men för de flesta av oss måste vi vänta flera månader innan det blir dags för oss…  Så jag skulle uppmuntra 
alla att hålla ut!  Stay awesome and stay safe!  

It has been great to see all the online events you’ve organized!  In my teaching, I really enjoy all of the inter-
actions with you as well as your interactions with each other.  Thank you for turning on your cameras and par-
ticipating!    Let’s keep it up; continue practicing these routines that keep us safe but also continue with safe 
activities that keep our spirits up!  Biking, jogging, hiking, pretty much all socially-distanced outdoor activi-
ties are great!  I bet swimming right now is super safe as there’s probably nobody there…. Just be careful not to 
freeze!  You’ve done a great job `adapting and thriving,’ we just need to keep it up for a while longer, and then 
hopefully we can adapt to a new-new-normal again…   

What would this contribution be without some goofy video or cute animal picture?  Here is a photo of the 
foster dog that we took care of and helped get adopted by a really nice family, who loves her dearly.  



6 ...lådan med detox-te din favoritinf luencer postade om.

Top 10 besvikelser 2020/21 Mycket besviken: 
Asp-Olof

1. Krökförbud 

2. 63.7% U

3. Antalet finform aspar (1)

4. Näzarts förstudie

5. Dan Eliasson

6. Ingen vaccinering

7. $GME under 50$

8. Starship SN8

9. Starship SN9

10. Upplösningen på flervarren



7 ...vad än QAnon föreslår.

Meddelande från SNF

Kära teknologer, er tid är kommen! Läsvecka 6, läsperiod 4 kommer SNF för perioden 21/22 att väljas in. En 
självklar fråga dyker då upp i ditt huvud: “Hur ser jag till att vara en del av detta?”. Det finns ett enkelt svar: 

ASPA SNF!ASPA SNF!
Första asp-arret är (P)ost- och vinkväll 23/3 kl 18:01.

Kattpaus



8 ...kortare sektionsmöten.

Insändare från Barack Obama
Hej alla studenter på teknisk fysik och matematik. 
Jag har nåtts av nyheten av att era sektionsmöten har 
börjat dra ut på tiden,  denna trend måste få ett slut. Det 
är givetvis viktigt med diskussion och engagemang inom 
sektionen men varje fråga måste inte bli ett nytt rekord i 
ordbajsande. Det får finnas någon måtta ni kan inte sitta 
klockan två på natten och bolla ordningsfrågor, det är 
inte sunt. Dessutom visar den senaste datan att denna 
oroväckande trend är mer allvarlig än tidigare befarat, 
längden på era sektmöten ökar exponentiellt. 
Ta ett chill pill och slappna av. 



9 ...läsperiodens nummer av Finform.

Privata affärer i coronans tid    Wolf of r(A)um-street: 
Ludvig Nordqvist

Alla har märkt det, vissa har känt av det. Virus C(aina) har förändrat den moderna ekonomiska marknaden. Jag fick 
en intervju med en av dom större hajarna på WS (wall-Street)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vad heter du? 
-"Det kan jag inte riktigt disclosa: Det börjar på deep och slutar på fucking value. Skoja bara jag heter MuschiLars."

Vad gav dig incitamenta att investera i GME?  -"Vi är bara högerextremister."
Hur mycket investerade du?  -"Är det här anonymy?" Ja.  -"Ok. 13000." 
Hur mycket har du just nu?  -"Ungefär 6000." 
Kändes det här som en bra affär?  -"Vi är inte klara. Det har bara börjar. ”Buy high sell low – warren buffet”
Jag vill alltid dricka mer öl – anon"

Vad är känslan av hela situationen:  -"Kan inte skämta om det. Det är too real. Det är större än aktien. Det är ett sätt att 
säga fuck you till Wall-street. Dom har förlorat 30miljoner dollar. För mig är det ingenting. Jag är rik. Men för wall-
street är det för mycket." 
Vad är din favoritöl?  -"Den som serveras just nu."
Var läste du det skämtet?  -"Jag tror mamma hade det tatuerat på sin rygg." 
Hur känner du för att jag censurerar dig?  -"Gärna."
Vad ligger kursen i just nu? -"98.14$"
Vad ligger kursen i just nu?  -"97."
Vad ligger kursen i just nu?  -"96."

Vad är nästa stora scoop på WS?  -"Vad ska man satsa på? Det är GameStop och AMC. Melvin capital är sämst. Det 
gillar vi inte,dom bara copyar Reddit." 
Skulle du säga att reddit är dumma i huvudet?  -"Ja. Min frus pojkvän gillar inte vad jag gör."
Vem på WS borde ta sig mest i röven?  -"Jag om 15 år."
Vilken situation är du i om 15 år?  -"Då har jag tjänat så mycket poengar på WS att jag bara streamar Minecraft på 
något abstakkt medium med 1 tittare i månaden. "
Om du får gissa, vem är den här tittaren?

Anons mamma ringer? *hon undrar om han är terrorist* Anon säger att han är är WSB

Om du får gissa, vem är den här tittaren?  -"Antagligen SEC ellet skatteverket som försöker scamma mig."
Slutgiltigen, vad ligger kursen i just nu?  -"95."
Denna intervju har blivit sponsrad av melvin capital.
Om jag säger apes rule, vad säger du då?  -"Apes together strong. Hold hold hold diamond hands……"

Som ni ser, WS har att göra med mäktiga individer som inte kommer ge sig i första taget. Därför vill jag ge mitt ekono-
miska tips som garanterat kommer toppa båda dessa galningar, WS och reddit dvs.
Investera i riktigt guld. Slots gold.
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Tentastatistik för LP2

Årskurs 1

Årskurs 2

...godtycklig spruta. Ingen minns en 
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Tentastatistik för LP2

Årskurs 3

…5G-strålning.



12 ...en lyckad förstudie i expfys.

Tentastatistik för LP2

Årskurs 3
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Harry Potter-gossen

Det satt en uggla på privet drive
och i näbben bar den ett brev
Sen kom det folk som ifrån ett lajv
och deras beklädnad var skev
det var nån pojke som överlevde
hur, ingen visste. Ingen beskrev de'
fy fan bra. harry potta' 

Harry potter var en vanlig grabb.
Som kunde tala med ormar.
Och upp på tak var han ganska snabb.
när Dudley efter han stormar
Sen kom ett brev med uggla från hogwarts
och han blev av med stonewalls gråa shorts
Du kan magi. Trollkarl du bli. 

I hogwarts träffa han vännen ron
Och senare ock' hermione
De tog ner ett troll som vägde ton.
med första årkursens magi
Såg ni att snape blev biten i benen?
Han är nog ute efter vise stenen.
Vi stoppar hann. och helst innan 

Rimmar på allt: 
Mijot Thoresson

Nu går de in i korridoren
och fluffy spelar de flöjt för 
och de hjälper till var o en
att se till snape stenen ej rör
men vad är det. Här är bara Quirrel.
och trots att han darrar som en squirrel
har hans turban. En hemlig fan. 

Voldemort besegras ganska lätt
sen faller harry på kall mark.
Han vaknar upp inför efterrätt.
Och dumbledore förklarar "Knark
Det är den kraft som allting besegrar.
Sockan är fylld som jag ser i speglar"
Grodan är väck. Ron är rätt fräck. 

Huskuppceremonin är här
Och Slytherinbordet leder
Men skall utsättas för en misär
Dumbledore om tillåtelse bedjer.
några slutminut poäng få utdela.
Gryffindoor vann, och folk applåderar
Sen far de hem. Ej egentligen

                  
                   Fortsättning följer....

    ...en protest mot corona.
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Finform hör dig...
"Jag tror jag blev matförgiftad under lunchen" - 
Micke  

"Vi kallar den här [dagen] likformighetsdagen" - 
Micke, när han gör en tredje likformighetsuppgift

"Jag gör sällan nåt finurligt" - Micke

"Så jag kommer ihåg Weirstrass sats är att jag tänkter 
mig en fet tysk som lägger sig på serien och plattar 
till den så att den konvergerar. Så tänker jag i alla 
fall..." -Eric

"Vi måste massera den här integralen lite" - Micke

"Man är lite trött, det är ändå fredag" - Johan, på en 
lördag

"Jag stänger bara av ljudet så jag kan nysa ifred" - 
Micke

"Beviset blir rigoröst med fler färger" - Mattias

"När saker snurrar i 3 dimensioner snurrar huvudet 
lika fort." - Andréas

"Jag skulle inte ge ett avdrag, men jag skulle ge ett 
frowny face" - Micke

"Man kan 3D-printa 3D-printers med skolans 
3D-printer! Meta-3D-printing!" - En alltmer upphet-
sad Jana

"Jag och Jana får lön oavsett hur bra vi föreläser"- 
Jonathan

"nu frågar många samma sak, så nu suddar vi här"- 
Micke, när han suddar det folk frågar om

"Smash the like button" -Aarne (ungefär)

"Jag har hittat ett bra sätt att steka tofu: 
Man ska bara steka den" -Olof

"Jag måste bara snyta mig, det har ingenting med katten att 
göra" - Micke

"Jag tycker det är en Gaussian, den går ner här och upp 
här... "
 -Mastersstudent tittar på nått som uppenbarligen inte är  
en Gaussian

"Den kommer att konvergera snabbare nu, så det tar längre 
att köra" -dubbla budskap i Advanced simulations

"Equal signs can be vertical, you know"-Julie

“What the hell!?! Don’t move my circles!”- Julie Arkimedes

 -En borger tack
    -Vilken sort?
    -Öööööh Pommes \\Didrik
 
 -Det fin ingen plats för mig in the ghetto*proceeds to pissa 
på mcdonalds avenyns dörr* \\Didrik

“Vad är 3 ens för tal?”-Drake

“Men var det en one time eller dör din pappa hela tiden”-
Hört på campus

“Om man inte har spelat Kahoot över Zoom, har man ver-
kligen haft distansstudier?”-Gottfrid

“Det kändes vått, men det var torrt och kallt”-Mijo

Vad hände med $agge?- Romeo

Jag skulle knulla Näzart varje dag: Romeo

“Bessel functions are loads of fun, their zeros describe a 
vibrating drum! It not only rhymes, but it's also 
mathematically sound” -Julie

Skicka alla roliga citat och övrigt 

intressant material till 

finform@ftek.se

...en Treo. Hjälper om man druckit för mycket Corona. 
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...och ser dig!
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