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Nanovetenskap handlar om att 
förstå hur atomer samverkar i ett 
material och ger upphov till dess 
olika egenskaper. Att studera nano-
vetenskap handlar om allt från att 
avlocka naturen dess hemligheter 
till att skräddarsy egenskaper hos 
nya material. 

Många tillämpningsområden
Intresset kring nanovetenskap är 
stort inom både akademi och indu-
stri. Forskning sker genom såväl 
experiment som teori och simule-
ringar. Detta gör också att de flesta 
av fysikens områden och metoder 
får en tillämpning. När man stude-
rar ett material utifrån en atomär 
skala behöver man använda både 
klassisk och modern fysik, såsom 
kvantmekanik och relativitetsteori. 

Karriärmöjligheter
Efter din kandidatexamen har du 
både djupa och breda kunskaper 
inför en masterutbildning. Vi hop-
pas förstås att du väljer fortsatta 
studier inom nanovetenskap hos 
oss. Många av våra masterstudenter 

går vidare med forskarstudier, för att 
så småningom doktorera i fysik. 

Välkommen
Den här katalogen är gjord av stu-
denter, och syftar till att ge dig en 
inblick i hur det är att studera fysik 
vid Linköpings universitet.

Om du är intresserad av fysik så 
kommer du att känna dig hemma 
på vårt fysikprogram. Jag hoppas få 
välkomna dig i höst till Fysik och 
nanovetenskap, ett utbildningspro-
gram som gör dig till en mångsidig 
och kompetent fysiker.

Marcus Ekholm
Junior universitetslektor i teoretisk 
modellering
Kontaktperson för kandidatpro-
grammet i Fysik och nanovetenskap 
inom programnämnden för elektro-
teknik, fysik och matematik

Vid Linköpings universitet har vi låtit vår mycket starka forsk-
ningsmiljö inom nanovetenskap och materialfysik prägla fysikut-
bildningen, utan att göra avkall på bredd inom fysikämnet. Pro-
grammet ger dig en stabil grund inom fysik och matematik, men 
också förmåga att tillämpa dina kunskaper på olika områden inom 
material- och nanovetenskap. 

VÄLKOMMEN TILL 
FYSIK OCH NANOVETENSKAP

ÅNGSTRÖM, elektronmikroskop vid 
Linköpings universitet.

MARCUS EKHOLM

För kursbeskrivningar och fullständigt utbud av valbara kurser se: www.lith.liu.se/sh/matnat/index.html

År 1
Matematisk grundkurs
Linjär algebra
Envariabelanalys
Flervariabelanalys
Transformteori
Fysikaliska principer och 

nanovetenskaplig introduktion
Mekanik, grundkurs
Vågfysik

År 2
Vektoranalys
Sannolikhetslära och statistik
Nanoteknologi
Termodynamik och statistisk      

mekanik
Mekanik, fördjupningskurs
Elektromagnetism
Modern fysik
Elektronik och mätteknik
Introduktionskurs i Matlab
Programmering, grundkurs

År 3
Nanovetenskapligt projekt
Nanoteknologi
Komplex analys

Valbara kurser
Kurser kan väljas inom områdena 
fysik, kemi, programmering, ekonomi 
och språk. Se länk nedan.

Kandidatarbete
Ska göras inom ämnet fysik. Inriktning 
väljs i samråd med uppdragsgivare, 
vanligen universitetet eller ett företag.

Påbyggnad
Valbart masterprogram
Med många valbara kurser inom fysik 
på avancerad nivå kan du välja vilket 
område du vill fördjupa dig inom.
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Din tid i Linköping inleds med 
Nolle-p, som inledningen i Linkö-
ping kallas. Det är två veckor fyllda 
med arrangemang i syfte att skapa 
gemenskap och introducera student-
livet bland de nya studenterna. 

Mottagningen
Du slussas in i det studiemässiga 
med en grundkurs i matematik som 
börjar under Nolle-p. Det är ett högt 
tempo men det erbjuds extra stöd 
i undervisningen under hela den 
första terminen. Faddrar, klassföre-
ståndare, handledare, lärare samt 
äldre studenter på programmet ser 
till att du kommer in i studentlivet 
på bästa sätt. 

Minne för livet
Nolle-p är en tid du kommer att 
minnas länge. Under den här korta 
tidsperioden lär du känna männi-
skor som kommer att ha stor be-
tydelse under din studietid. Dessa 
personer blir troligtvis dina bästa 
vänner för resten av livet.

Föreningar och aktiviteter
I Linköping finns ett stort utbud av 
studentföreningar. Att vara delaktig 
och bidra till det rika studentliv som 
finns i Linköping är något som ger 
mer än bara nya vänner och en rolig 
tid. Du gör även studentlivet roligare 
och bättre för alla andra studenter. 
Studenters engagemang gör att det 
varje helg är stora arrangemang med 
tävlingar och fester på kårhuset eller 
någon av studentpubarna. 

Alla program i Linköping är kopp-
lade till en förening. Studenter på 
Fysik och nanovetenskap tillhör 
MatNat-sektionen tillsammans med 
studenter från programmen Mate-
matik, Biologi och Kemi – molekylär 
design. Sektionen styrs av studenter 
på programmen och har flera utskott 
som bedriver verksamhet inom olika 
områden. Näringslivsutskottet ser 
exempelvis till att företag som är in-
tresserade av studenter inom sektio-
nen kommer och föreläser eller tar 
emot studiebesök. Aktivitetsutskottet 
anordnar pubar, sittningar och andra 
sociala tillställningar för att skapa en 
gemenskap inom programmen.

... OCH TILL STUDENTLIVET!

Att börja vid Linköpings universitet innebär mer än bara studier. 
Du får en chans att flytta hemifrån, träffa nya vänner, upptäcka nya 
intressen och engagera dig i föreningar du inte visste fanns. Livet 
som student i Linköping har mycket att bjuda på oavsett intressen 
och tidigare erfarenheter. Här är alla välkomna!

Fysik

Matematik

År 1

Fysik

Matematik

Programmering

År 2

Elektroteknik

Fysik

Matematik

Valbara kurser

År 3

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 
(Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet 
A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4).

Examen
Naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik, 180 hp, översatt 
till ”Bachelor of Science (3 years) with a major in Physics”.

Möjligheter efter examen
Fortsatta studier inom master- och doktorandprogram eller 
jobb inom näringslivet, ofta nära forskning och utveckling. 
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Det kan ta en stund innan du kommer 
in i studietakten men med rätt inställ-
ning och hårt arbete kommer det att 
gå bra. Nolle-p bidrar till en gemen-
skap som gör att studenter från olika 
årskurser ofta studerar tillsammans 
- en fördel för de nya studenterna som 
kan fråga de äldre om hjälp.

Matematisk grund
Kursmässigt innehåller det första året 
mycket matematik. En del av innehål-
let kommer du att känna igen från 
gymnasiet men här får du en djupare 
förståelse. Matematiken är nödvän-
dig för att förstå fysiken i kommande 
årskurser. De matematiska verktygen 
tar tid att lära sig, men du kommer 
att inse att många till synes omöjliga 
problem kan göras begripliga med 
hjälp av dem. 

Handledare och mentorer
I de första kurserna finns mentorer 
och handledare som extra stöd. Det är 
äldre studenter som håller i lektions-
pass och frågestunder.

Aktiva forskare som undervisar
Alla som undervisar i fysik är aktiva 
inom aktuell forskning och kan i 
undervisningen koppla samman den 
grundläggande teorin med modern 
forskning. Under hela hösten pågår 
kursen Fysikaliska principer och 
nanovetenskaplig introduktion, som 
är en grundkurs i högskolefysik. Du 
får se hur vi med grundläggande fysik 
kan förstå hur molekyler och material 
uppför sig. Samtidigt visas behovet av 
ämnen som kvantfysik och relativitets-
teori. I kursen ingår både studiebesök 
och gästföreläsningar av forskare och 

doktorander från institutionen.

Mer fysik
Under vårterminen drar fysiken igång 
på allvar med mekanik och vågrörel-
selära. Mekanikkursen börjar med 
den klassiska mekanik som beskrivs 
med Newtons lagar. Du får lära dig 
om både statisk och dynamisk me-
kanik, rörelsemönster och vridna 
koordinatsystem. Vågfysik är en kurs 
som behandlar fysiken bakom vågor 
och strålning, dvs allt från surfing till 
röntgen.

Labbar 
I nästan alla kurser ingår laborationer 
för att illustrera teorin. Du får också 
träna experimentell problemlösning, 
som att ta fram obekanta samband 
genom mätningar.

Under det första året ska mycket hinnas med. Ny klass, nya vänner, nya kurser och allt vad studentlivet 
innebär. Året får en flygande start med Nolle-p och Grunken, den inledande matematikkursen. Utbild-
ningen håller ett klart högre tempo och en högre nivå än gymnasiet. 

ÅRSKURS 1

CHRISTOFFER THELANDER är 21 år och kom-
mer från Sölvesborg i Blekinge. Intresset för 
matematik och fysik gjorde att han sökte Fysik 
och nanovetenskap i Linköping.

Var det svårt att komma in i studierna?
- Då jag kom direkt från gymnasiet var det som 
att påbörja ett fjärde år. Den stora skillnaden 
var att kurserna gick fortare fram men om man 

kämpar hårt och försöker hänga med så kommer 
man snabbt in i systemet. 

Varför valde du Linköping?
- Jag fick höra mycket bra om staden. Flera sa att 
Linköping var fint och efter att jag läst lite om uni-
versitetet tyckte jag själv att det kändes bra.

Vad hoppas du arbeta med? 
- Efter min kandidatexamen vill jag fortsätta med 
masterexamen och doktorandstudier. Jag kanske vill 
forska inom partikelfysik, men har inget planerat än.

Varför ska andra söka din utbildning?
- Om man är intresserad av fysik och av att forsätta 
inom forskning bör man läsa den här utbildningen. 

- Jag anser själv att det är viktigt att komma ihåg att 
man efter en 3-årig kandidatexamen också kan ta 
en 2-årig masterexamen och man får då lika många 
högskolepoäng som en civilingenjör.   

”EFTER MIN 
KANDIDATEXAMEN 

VILL JAG FORTSÄTTA 
MED MASTEREXAMEN 

OCH DOKTORAND-
STUDIER”



Utvecklingen av kvantfysiken under 
1900-talet utgjorde en revolution. Då 
började man skilja på den klassiska 
och den moderna fysiken.

Klassisk fysik
Till klassisk fysik hör Newtons me-
kanik, klassisk termodynamik och 
Maxwells elektromagnetism, ämnen 
du får lära dig mer av under detta år. 
Som en fortsättning från första året läses 
en fördjupningskurs i mekanik. Du 
kommer att se att både termodynamik 
och elektromagnetisk fältteori tillhör 
en fantastisk värld av partiella deriva-
tor och rotationer. 

Modern fysik
För att förstå material utifrån dess 

atomer och elektroner räcker inte 
den klassiska fysiken till. I början av 
1900-talet utvecklades det vi kallar 
för modern fysik. Under årskurs två 
får du lära dig hur både kvantfysik 
och relativitetsteori ger upphov till en 
rad intressanta fenomen som man 
upptäcker när man studerar mate-
rien. Modern fysik utgör grunden för 
dagens materialforskning. 

Nanoteknologi
Under hösten ges en kurs i nanotek-
nologi som ger en bra överblick av 
området. En stor mängd tillämpning-
ar tas upp av forskare från Linköping. 

Nya ämnesområden
I årskurs två tillkommer kurser inom 

programmering, elektronik och mät-
teknik. De ger kunskaper som en fysi-
ker behöver för att göra simuleringar 
och experiment.

Övergripande förståelse
Vid slutet av år två har du gått igenom 
fysikämnets huvudområden. Du kom-
mer att se hur allt hänger ihop och 
hur mycket av omvärlden man kan 
förstå och förklara med fysik. Du har 
också sett hur fysiken kan tillämpas 
i både grundforskning och i tillämp-
ningar. 

Efter det andra året har du tillräckligt 
med kött på benen för att kunna välja 
mellan de valbara kurser som erbjuds 
under år tre.

År två är det år då många börjar engagera sig i studentlivet. Sektioner och föreningar som drivs av stu-
denter arrangerar bl.a. arbetsmarknadsdagar, fester och spex för andra studenter. Samtidigt går studi-
erna vidare inom fysik, matematik och andra nyttiga områden.

ÅRSKURS 2

JIMMY THÖRNBERG är en aktiv 27-åring som vill 
ha klarat av sitt första Iron man triathlon inom 10 år. 
Han är ursprungligen från Örebro och bor i Linkö-
ping tillsammans med sin 5-åriga dotter.

Varför sökte du Fysik och nanovetenskap?
- Jag har alltid velat förstå hur och varför vissa 
fenomen uppstår. Därifrån kommer mitt val av ett 
fysikinriktat program, där vi spenderar större delen 
av vår tid åt att begripa omvärlden från ett naturve-
tenskapligt perspektiv. 

Vad det svårt att komma in i studierna?
- Första perioden var tuff och man behövde lägga 
ner mycket tid på studierna. Men alla befinner sig i 
samma sits och i de första kurserna tas mycket hän-
syn till de nykomna studenterna. Tar man studierna 
seriöst så faller det mesta på plats, huvudsaken 
är att man tycker om sitt valda huvudområde, dvs 

matematik och fysik. En sak som verkligen karaktäri-
serar utbildningen är relationen mellan årskurserna. 
Studenter från olika årskurser sitter ofta och pluggar 
tillsammans. Därför är det lätt att få hjälp av äldre 
studenter om man kör fast i början.

Varför ska andra söka utbildningen?
- Programmet är unikt och skräddarsytt för de som 
vill syssla med fysik och forskning. Då program-
met är lite mindre än övriga så får vi möjligheten 
att komma mycket närmare kursansvariga och 
institutionen. 

Var ser du dig om 10 år?
- Förhoppningsvis är jag färdig med doktorsstudier 
och har påbörjat vägen mot en professorstitel. 
Utöver det vill jag gärna delta i eller driva någon typ 
av forskning, helst inom tunnfilm/optik. 
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Det tredje året kännetecknas av pro-
jektarbeten och fria val. De obligato-
riska kurserna är få.

Projekt
Redan under höstterminen görs ett 
större projektarbete, ett nanoveten-
skapligt projekt under handledning 
av en forskare. Du är en del av ett 
aktuellt forskningsprojekt och stor 
vikt läggs vid att kunna presentera 
och argumentera för dina resultat på 
ett vetenskapligt sätt. 

Valfria kurser
Under större delen av året får du läsa 
valfria kurser. Du kan varva teoretiska 
fysikkurser med tillämpade kurser 
inom bl.a. optoelektronik eller halvle-

darteknik. Du blir väl förtrogen med 
fysiken bakom moderna tekniska 
tillämpningar såsom fiberelektronik 
och transistorer, men också morgon-
dagens teknik, t.ex. spinntronik och 
den elektroniska näsan. 

Du kan även välja bland kurser inom 
kemi, programmering, ekonomi och 
språk.

Kandidatarbete
Programmet avslutas med ett kan-
didatarbete som sträcker över sista 
halvan av vårterminen. Arbetet kan 
göras antingen i en forskargrupp 
på universitetet eller på ett externt 
företag. Vanligen utför man ett eget 
forskningsprojekt tillsammans med 

en handledare. Projektet sammanfat-
tas sedan i en vetenskaplig rapport 
och med en allmän framläggning på 
universitetet. 

Nära kontakt med forskare
Projekten och de forskningsnära 
kurserna skapar en personlig kontakt 
mellan studenter och forskare. Detta 
bidrar till en trygg studiemiljö där du 
vågar ställa frågor och diskutera dina 
tankar. Perfekt för att utvecklas inom 
avancerade områden! Genom forskar-
nas kontakter vid utländska lärosäten 
kan du få möjlighet att studera eller 
göra praktik utomlands. 

Det sista året på kandidatprogrammet ger dig utrymme att välja de flesta kurserna själv. De valbara 
kurserna finns inom fysik, kemi, programmering, ekonomi och språk. Du avslutar året med att göra ett 
kandidatarbete på 15 högskolepoäng. Läs mer om Darias kandidatarbete i intervjun ovan!

ÅRSKURS 3

DARIA BURDAKOVA är 24 år och sökte Fysik 
och nanovetenskap eftersom kurserna lockade. 
Hennes kandidatarbete handlar om grafen-
sensorers respons mot olika gaser, speciellt 
kväveoxider, NOx. 

Varför använder du sensorer av grafen?
- De är mycket känsliga för NOx-gaser. De kan 
detektera lägre koncentrationer än ppb (parts 
per billion). 

Hur arbetar du?
- Jag har tillgång till ett labb där jag utsätter en 
sensor för olika gaser och sedan analyseras 
responsen jag får. En handledare hjälper mig 

att välja vilka mätningar jag ska göra och svarar 
på mina frågor. 

Hur kan ditt resultat användas?
- I vissa miljöer kan arbetare utsättas för farliga 
gaser utan att märka av det. Många gaser kan 
vid lång exponering vara mycket farliga även vid 
låga koncentrationer. Inom dessa områden kan 
grafensensorer användas för att upptäcka fara.

Vad hade du för förväntningar på studierna?
- Jag såg fram emot studentlivet och att börja 
plugga. Det skulle bli kul att slippa ämnen jag 
inte gillade. 

Hur upplevde du Nolle-p?
- Det var mycket roligt! Faddrarna ansträngde sig 
verkligen för att man skulle känna sig välkom-
men. 

Hade du svårt att hitta boende i Linköping?
- Under första terminen bodde jag hos mina 
föräldrar i Linköping men jag flyttade sen till 
korridorsrum. Det är relativt lätt att hitta boende 
i Linköping då nyantagna studenter har förtur på 
korridorsrum de tre första månaderna.

 
”NYANTAGNA 
STUDENTER 

HAR FÖRTUR PÅ 
KORRIDORSRUM 
DE TRE FÖRSTA 
MÅNADERNA”
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UTLANDSSTUDIER

Inom programmet Fysik och nano-
vetenskap får du tillgodoräkna dig 
utlandsstudier som en del av din 
utbildning. 

Avtalsuniversitet
Tekniska högskolan har avtal med 250 
universitet i mer än 50 länder runt 
om i världen. Att åka på utbyte till ett 
avtalsuniversitet betyder att du inte 
behöver betala några avgifter. Du beta-
lar enbart för boende och uppehälle.

Erfarenheter
Utlandsåret är något riktigt roligt och 
samtidigt en stor utmaning. Goda 
språkkunskaper är viktiga, inte minst 
eftersom arbetsmarknaden idag är 
väldigt internationell. En utlandsvis-

telse under studieåren är dock mycket 
mer än bara fördjupade språkkunska-
per. Man knyter många nya kontakter, 
lär känna en ny kultur, får massvis 
med erfarenheter och kan få vänner 
för livet. Oftast mognar och utvecklas 
man en hel del som person under en 
utlandsvistelse. 

Internationella forskningscentrum
Att studera utomlands ger dig en 
inblick i hur studier och forskning går 
till vid andra universitet och forsk-
ningscentrum. Det finns möjlighet 
att ansöka om en termins studier vid 
ETH Zürich eller ett år i USA! 

Alla forskningsgrupper i Linköping 
har kontakt med utländska lärosäten 

vilket gör att du har möjlighet att 
ansöka om att få göra ditt kandidat-
arbete eller exjobb vid t.ex. partikelfy-
siklaboratoriet CERN i Genève eller 
Pierre och Marie Curie-universitetet, 
UPMC, i Paris! Inom forskning kring 
halvledarmaterial finns samarbeten 
med universitet i Taiwan som kan ge 
praktik eller sommarjobb. 

Merit
Ett utlandsår är en fantastisk erfaren-
het, en fin merit och en språngbräda 
för den som vill arbeta internationellt 
efter examen. Även om du söker jobb 
i Sverige är en väl genomförd studie-
vistelse i utlandet något som uppskat-
tas av arbetsgivare.

Att studera utomlands ger nya vänner, upplevelser och erfarenheter samtidigt som det får din examen att 
sticka ut från mängden. Alla studenter på Tekniska högskolan har möjlighet att förlägga en termin eller 
ett läsår vid ett utländskt lärosäte. På s. 13 kan du läsa om Christians erfarenheter från utlandsstudier!

KARL LINDGREN läste 
ett år vid University 

of Surrey i Guildford, 
England.

BILDER Högst upp, utsikt från Eiffeltornet. Till vän-
ster, skymning i Hong Kong. Ovan, CERN i Genève, 
Schweiz. Alla är städer där Linköpings universitet har 
avtalsuniversitet.
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De flesta som tar examen från kan-
didatprogrammet fortsätter studera 
i Linköping på masterprogrammet 
Fysik och nanovetenskap. 

Masterprogram
Ett masterprogram är tvåårigt. Detta 
innebär att en kandidatexamen kom-
binerad med en masterutbildning 
innebär 5 års studier (300 högsko-
lepoäng), vilket är lika långt som en 
civilingenjörsutbildning. Skillnaden 
är att man ofta läser mer naturveten-
skap och har ett forskningsangrepp, 
medan civilingenjörerna läser mer 

tekniska ämnen och projektkurser.

Inkörsport
Ofta blir examensarbetet som avslutar 
en masterexamen en inkörsport till 
forskarstudier eller ett arbete inom 
industrin. En stor andel av studenter-
na från Fysik och nanovetenskap blir 
doktorander inom akademin. Det är 
en naturlig fortsättning på studierna 
som redan från början varit inriktade 
mot ett forskande arbetssätt. På avdel-
ningen för tunnfilmsfysik där profes-
sor Lars Hultman leder forskningen 
inom tunna material har många stu-

denter fortsatt med en forskarkarriär. 
Lars bedriver världsledande forskning 
om tunna skikt av metaller, halvledare 
och keramiska material.

Teknikföretag
Man kan även finna tidigare studen-
ter på en rad skiftande teknikföretag. 
Arbetsområden kan röra flyg- och 
kärnkraftsindustri, IT, mätteknik 
eller materialmodellering. På mas-
terprogrammet har du mycket stora 
möjligheter att påverka innehållet i 
din examen, och du kan anpassa din 
utbildning efter arbetsmarknaden.

Med en kandidatexamen har du en solid bas i fysikens grunder. 
Du har också fått se hur dina kunskaper används inom nano-
vetenskap och materialforskning.  Du har nu möjlighet att 
söka ett masterprogram, antingen vid Linköpings universitet 
eller vid något annat lärosäte, inom Sverige eller utomlands.

EFTER UTBILDNINGEN

JOHAN 
GUSTAFSSON är 
29 år och kommer 
ursprungligen från 
Nyköping. I väntan 
på besked om jobb 
sökte  Johan till 
kandidatprogram-
met Fysik och 
nanovetenskap. 

Efter att ha läst ungefär en 
termin började han fastna 
för ämnena och uppskattade 
både utmaningen att lära sig 
och spänningen att förstå. 

- Efter mitt första år på kan-
didatutbildningen fanns det 
ingenting annat jag hellre 
skulle göra än att studera 
vidare. Samma intresse och 
spänning har följt mig 
genom alla år, även om det 
självklart varit tungt ibland.

Vad gjorde du för exjobb?
- Mitt masterexamensarbete 
gjorde jag vid gruppen 
Tillämpad optik i Linköping 
men i samarbete med 
Pierre och Marie Curie-
universitetet, UPMC, i Paris. 

Forskning i detta projekt 
gjorde jag på Institutet för 
Nanovetenskap i Paris, 
INSP. Jag tillverkade 
nanostrukturerade 
tunnfilmer i syfte att 
lyckas skapa och studera 
något som populärt 
kallas för metamaterial. 
Förhoppningen med denna 
forskning är att lyckas 
skapa material som har 
negativt brytningsindex, 
vilket är något som inte 
existerar naturligt! Lyckas 
man skapa sådana material 
kan dessa användas till 
bland annat superlinser, 
nanoantenner och kanske 
osynlighetsmaterial. 
Arbetsformen för ett sådant 
projekt är både bred och 
spännande. Jag jobbade 
både experimentellt och med 
simuleringar.

Idag jobbar Johan med 
verkan- och sårbarhets-
värdering på Avdelningen 
för Försvars- och säkerhets-
system hos Totalförsvarets 
forskningsinstitut, FOI.LARS HULTMAN

PROFESSOR I TUNNFILMSFYSIK
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ABB, Andritz Hydro, Cyber-
com, National Instruments 
Sweden, Siemens Industrial 
Turbomachinery, Singapore 
Centre for Quantum Tech-
nologies, SMHI, Studsvik 
Nuclear, m.fl...

HÄR JOBBAR TIDIGARE 
STUDENTER IDAG!



SEBASTIAN 
EKEROTH, 
26 år, kom-
mer från 
Horn i södra 
Östergöt-
land. Efter 
att ha lagt 
fram sitt 

exjobb är han nu klar med en masterexamen 
inom området experimentell fysik.

Varför valde du att fortsätta med en master-
utbildning?
- Jag kände att en kandidatexamen var en för 
kort utbildning och att jag ville få en djupare 
förståelse för fysiken.

Vad gjorde du för exjobb?
- Jag har tillverkat nanospiraler av AlInN 
på TiN-belagda safirsubstrat med hjälp av 
magnetronsputtering. Sedan har jag använt 
mig av ellipsometri för att avgöra kvaliten på 
spiralerna. Utifrån det har jag experimenterat 
med parametrarna vid tillverkningen av na-
nospiralerna för att försöka optimera graden 
av cirkulärpolariserat ljus som kan fås ut när 
materialet belyses.

Vad vill du göra nu?
- Jag skulle vilja jobba med forskning och 
utveckling av nya material. Antingen på ett fö-
retag eller som forskare på något universitet. 

MASTERPROGRAMMET 
FYSIK OCH NANOVETENSKAP

Masterprogrammet i Linköping inleds 
med en fördjupning inom kvantme-
kanik och materiefysik. Efter dessa 
två obligatoriska kurser har man stor 
frihet att välja bland masterprogram-
mets utbud av avancerade kurser. 

Nödvändig grund
Kunskaper i kvantmekanik är av fun-
damental betydelse för alla fysiker och 
utgör grunden för att förstå materiens 
inre på en mer mikroskopisk skala. 
Den påföljande kursen i materiefysik 
gör dig förtrogen med de flesta fysika-
liska koncept som ligger till grund för 
nanovetenskaperna.  

Teoretisk och experimentell inriktning
Med de valbara kurserna kan du välja 

vilket område du vill fördjupa dig 
inom. Du kan utforska spännande 
områden inom teoretisk fysik såsom 
kvantmekanik, relativitetsteori, kaos-
teori, partikelteori och kvantdatorer. 
Det finns även mer tillämpade områ-
den, t.ex. halvledarteknik, optoelektro-
nik och sensorsystem.

Redo för morgondagen
Inom forskarvärlden inriktar man sig 
vanligtvis mot antingen experimen-
tell analys och materialsyntes eller 
teoretiskt modelleringsarbete och 
beräkningar. Därför blir det natur-
ligt att även unga fysiker utbildas 
enligt samma mönster. Men den 
bästa forskningen görs ofta genom 
teori och experiment tillsammans. På 

masterprogrammet får du möjlighet 
att anpassa ditt kursval för att bli en 
konkurrenskraftig fysiker även inom 
morgondagens forskning.

Exjobb
Vid programmets slutskede har du 
fått en bra inblick i forskningen som 
pågår vid universitetet. Det är då dags 
att göra ett längre examensarbete 
där du genomför ett eget forsknings-
projekt i en forskargrupp. Man kan 
också göra sitt examensarbete utanför 
universitetet, t.ex. på ett företag. Efter 
framläggning är det sannolikt att 
dina forskningsresultat publiceras i 
en vetenskaplig tidskrift, som blir ditt 
första steg i forskarstudier, eller en fin 
merit på ditt CV inför framtiden.

Efter det treåriga kandidatprogrammet Fysik och nanovetenskap kan man bygga vidare med en master-
utbildning på avancerad nivå. I Linköping finns masterprogrammet Fysik och nanovetenskap som är en 
naturlig fortsättning inom material- och nanovetenskap.
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Grafen är ett helt unikt material 
som består av ett ensamt lager med 
kolatomer. Därför beter sig elektro-
nerna i grafen på ett helt annorlunda 
och förbluffande sätt jämfört med 
tredimensionella material. 

Supermaterial
Material med grafen kan inte bara 
göras superstarka och superlätta, 
utan kan också komma att användas 
i morgondagens mikroelektronik 
och kvantdatorer. Chariya är docent 
vid Institutionen för fysik, kemi 
och biologi och hennes forskning 
handlar om hur man kan manipulera 
elektronerna i grafen för att exempel-
vis göra nya typer av sensorer.

Nobelpris
Särskilt efter att 2010 års Nobelpris 

utdelats till två ryska forskare för 
deras arbete kring grafen har intres-
set ökat explosionsartat inom både 
akademi och industri. Grafenforskar-
na vid LiU tävlar i världstoppen mot 
forskargrupper i Tyskland och USA.

Teoretisk forskning
I nära samarbete med experimen-
tell materialforskning bedrivs också 
teoretisk forskning. Igor Abrikosov är 
professor i teoretisk fysik och leder 
avdelningen Teori och modellering. 
Där studerar man allt från nya super-
hårda beläggningar för industritil-
lämpningar till Bose-Einsteinkonden-
sat.

Simuleringar på superdatorer
Genom att simulera material på 
atomär skala utifrån kvantmekaniska 

lagar kan man undersöka material 
som ännu inte har tillverkats. Sådana 
simuleringar utförs i nära samarbete 
med Nationellt Superdatorcentrum 
i Linköping. Där finns bland annat 
Sveriges snabbaste superdator, Trio-
lith. Inom Igors avdelning utvecklar 
man även nya beräkningsmetoder och 
kvantmekaniska modeller.

Forskning vid jordens kärna
Datasimuleringar kan också användas 
till att undersöka material vid förhål-
landen som är svåra att återskapa i 
ett laboratorium. Forskarna vid LiU 
studerar bland annat jordens kärna, 
där både temperatur och tryck når 
extrema nivåer. Simuleringarna som 
utförs vid LiU ligger i den absoluta 
internationella forskningsfronten. 

Många av forskarna vid LiU är världsledande inom sina områden. Chariya Virojanadara
forskar om materialet grafen. Dessutom undervisar hon fysikstudenterna i kurserna Materiefysik och 
Ytfysik. 

FORSKNING 
I VÄRLDSKLASS IGOR ABRIKOSOVCHARIYA VIROJANADARA



THOMAS FRANSSON
DOKTORAND
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THOMAS har alltid varit intresserad av hur värl-
den fungerar och vad den består av, frågor som 
besvaras inom fysiken. Intresset ledde honom till 
kandidatprogrammet Fysik och nanovetenskap 
och sedan vidare till doktorandstudier.

Som doktorand läser Thomas kurser inom beräk-
ningsfysik, forskar i kvantkemi och undervisar i 
elektromagnetism. Kvantkemi är ett forsknings-
fält i gränslandet mellan fysik och kemi, där man 
undersöker kemiska system med fysik, främst 
kvantmekanik, vilken beskriver hur materia beter 
sig på en mikroskopisk skala.

På vilket sätt har utbildningen varit viktig för dig?
- Personligen har den hjälpt mig att få just den 
kunskap om hur världen fungerar som jag ville 
ha och jag har även fått viktiga verktyg för att 
kunna förklara olika fysikaliska fenomen.

Hur ser arbetsmarknaden ut med en examen 
från Fysik och nanovetenskap? 
- Många väljer att gå vidare med doktorandstu-
dier. Det går också att jobba inom forskning och 
utveckling på företag, analys om man är mer 
experimentellt inriktad, undervisning om man vill 
ta den vägen, eller byta till ett annat område. Fy-
sikers modelltänk är uppskattat inom finanssek-
torn. Som jag förstår det är arbetslösheten låg 
och många får ett yrke som passar utbildningen.

Vad har du för tips?
- Välj utbildning efter intresse. Ett intressant jobb 
är i slutändan mer givande än ett välbetalt men 
tråkigt jobb. Var inte orolig om saker är lite käm-
piga eller om du tvivlar på att valet var det helt 
perfekta. Hjärnan verkar ha en förmåga att gilla 
det den sysslar med, och tvivel och kämpigheter 
kommer och går för de flesta. 

CHRISTIAN tyckte att studietiden i Linköping var 
fantastisk. Studierna i sig var stimulerande, men 
det var livet runt omkring som var det bästa. 

Från studentlivet minns Christian sitt år som ut-
bytesstudent i Frankrike, alla trevliga människor 
han lärde känna i Linköping och alla aktiviteter 
som anordnades. Han träffade sin blivande fru 
under en fest på kårhuset Kårallen. 

Vad gör du idag?
- Jag arbetar som Luftmiljökonsult på SMHI. Vi 
gör utredningar av luftmiljöfrågor, emissionsin-
venteringar,  använder och utvecklar olika model-
ler för spridningsberäkningar av luftföroreningar. 

Tillsammans med en konsultfirma i Linköping 

utvecklar vi ett s.k. Air-Quality Management 
(AQM) System med kunder över hela världen. 

Varför valde du att studera utomlands?
- Jag ville läsa franska och det kändes mer givan-
de att göra det i Frankrike. Jag valde Strasbourg. 

Vad har du tagit med dig från dina studier 
utomlands?
- Ett intresse för andra länder och kulturer. Jag 
arbetar regelbundet med människor från andra 
länder och erfarenhet av både språk och kulturer 
hjälper mig. 

- Jag rekommenderar alla att studera utomlands! 
Det vidgar verkligen vyerna och kan vara merite-
rande när man söker jobb.

PONTUS intresse för fysik väcktes under gymna-
siet och han sökte till Linköping 2001. Idag job-
bar han som utvecklare på Siemens i Finspång. 

Pontus tog ut examen i Linköping i januari 2007 
och arbetade efter det som studentkonsult fram 
till maj 2008 då han började på Siemens. 

Vad gör du idag?
- Jag arbetar på Siemens gasturbinavdelning 
med dynamik- och hållfasthetsberäkningar samt 
felsökning. 

Hur tycker du att studietiden var?
- Mitt minne av studietiden är mycket varierat, 
ömsom roligt, intressant, jobbigt, slitsamt och

lärorikt. I slutändan är jag nöjd med de erfaren-
heter jag har med mig från fysikprogrammet

Vad har du tagit med dig från utbildningen ut i 
arbetslivet?
- Förutom de specifika sakkunskaperna har ut-
bildningen gett mig en förmåga att systematiskt 
och fokuserat arbeta med ett analytiskt problem.

På vilket sätt har utbildningen varit viktig för dig?
- Jag har stor nytta av mina kunskaper från 
fysikprogrammet i det arbete jag gör idag. Med 
min utbildning samt de erfarenheter jag fått från 
mitt nuvarande jobb är jag inte låst till det jag 
sysslar med idag utan har goda förutsättningar 
för att arbeta inom andra branscher och med 
varierande uppgifter. PONTUS WELINDER

UTVECKLARE SIEMENS

CHRISTIAN ASKER
LUFTMILJÖKONSULT SMHI

VAD GÖR TIDIGARE STUDENTER NU?
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Linköpings universitet 
581 83 Linköping
Tel. 013–28 10 00 
www.liu.se

www.liu.se/fysik

KONTAKTUPPGIFTER
Elin Önstorp 
Studievägledare för FyN 
013-28 57 54 
elin.onstorp@liu.se

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Universitets- och högskolerådet  
www.uhr.se 
www.antagning.se


