
4.3 Utbildningsplan för kandidatprogrammet i fysik 
 

4.3.1 Beskrivning av programmet 
Kurserna inom programmet är på grundnivå. Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som 
leder till kandidatexamen med fördjupning inom huvudområdet fysik. Programmet har inriktningarna 
astronomi, fysik, geofysik och meteorologi. Huvudområdet kompletteras med kurser inom biområdet 
matematik och inom andra ämnen vid Uppsala universitet. Kurser kan även läsas vid andra lärosäten, inom 
eller utom landet. Valfriheten är stor inom programmet och möjligheterna att skapa egna 
kombinationsutbildningar är programmets styrka. Undervisningen anknyter till aktuell forskning. 
 
Kandidatprogrammet bygger på godkända studier inom gymnasieskolan i nuvarande kurserna Fysik A och 
B, Matematik D och Kemi A. Under de inledande studierna skall grundläggande fysikaliska begrepp och 
modelltänkande inom hela fysikområdet behandlas och motiv ges för omfattningen av de inledande 
kurserna inom biämnet matematik. De egentliga fysikstudierna inleds med den på Newton grundade 
klassiska mekaniken, men även abstrakta begrepp som tröghetssystem och speciell relativitetsteori 
behandlas. 
 
På nästa nivå fördjupas fältbegreppet genom behandling av mekaniska och elektromagnetiska vågor fram 
till Maxwells ekvationer. Parallellt med detta införes ytterligare verktyg i matematik och 
beräkningsvetenskap och ges möjlighet till orientering om den storskaliga fysiken, geofysik, meteorologi, 
kosmologi och stjärnornas fysik.  
 
De matematiska verktyg som därefter introduceras utgör en hjälp för att behandla den moderna fysiken, 
som introduceras för samtliga alternativ. Även den klassiska termodynamiken utgör en grund för studier i 
meteorologi och geofysik. Dessa påbörjas under fjärde terminen och slutförs under tredje året.  
 
Meteorologistudierna har en klart yrkesinriktad profil, medan de fortsatta studierna för övriga inriktningar 
utgör en breddning, antingen mot universums struktur, rymden närmast oss, jordens fysik, materiens 
struktur eller fysiken i samhället och industrin. 
 
Under hela utbildningen finns en betoning på att utveckla studentens förmåga till kommunikation i tal och 
skrift, dels genom den laborativa verksamheten, tydligast i de experimentella kurserna i modern fysik, men 
även vid seminarier och övriga möten. 

4.3.2 Övergripande mål för utbildningen 
Efter genomgånget program skall studenten uppnå en kandidatexamen enligt högskoleförordningen SFS 
2006:1053. Programmets huvudområde är fysik. De inriktningar där fördjupning kan göras är meteorologi, 
geofysik, astronomi, rymdfysik eller olika områden inom kvantfysik. Efter avslutat program skall studenten 
kunna använda sina kunskaper i fysik för vidare studier eller för verksamhet inom näringsliv eller offentlig 
verksamhet 

4.3.3 Mål som förväntade studieresultat 
Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten inom området för programmet: 
 

• kunna visa kunskap och förståelse för fysikens begrepp och modeller. 
• kunna visa kunskap och förståelse om energins olika former och dess betydelse för materiens olika 

tillstånd, meteorologiska eller geofysikaliska fenomen 
• kunna visa kunskap och förståelse inom den klassiska fysikens olika områden som mekanik, 

elektrictetslära, vågrörelselära och termodynamik. 
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• kunna visa kunskap och förståelse om kvantmekanikens grunder och dess tillämpningar för 
elementarpartiklar, kärnfysik, atom- och molekylfysik, fasta tillståndets fysik och astrofysik. 

• kunna tillämpa färdigheter i matematik och beräkningsvetenskap på problemställningar inom fysik 
samt behandling av insamlade datamängder 

• kunna hantera inom fysiken viktiga metoder, tekniker och mätinstrument 
• kunna använda kunskap från angränsande vetenskapliga områden för att fördjupa förståelsen för 

fysiska fenomen  
• kunna värdera egna och andras mätningar och resultat inom fysik 
• kunna följa kunskapsutvecklingen och värdera nya rön genom att kritiskt använda teknisk och 

fysikalisk litteratur och databaser 
 

4.3.4 Programmets uppläggning 
De inledande kurserna i matematik och beräkningsvetenskap läses tillsammans med kandidatprogrammet i 
matematik. Val av kurser enligt de olika sökalternativen till programmet, görs inför det tredje året. Under 
sista terminen är valfriheten stor för samtliga inriktningar och kurser kan även väljas på den avancerade 
nivån förutsatt att studenten uppnått 120 hp. 

4.3.5 Programmets kurser 
Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Området anges med 
förkortningarna D = datavetenskap, G = geovetenskap, F = fysik, M = matematik och T = teknik. Med nivå 
avses fördjupningsnivå, där A, B och C anger progressionsdjup. 
 
Termin 1 och 2 
Period Kurskod Namn Hp Nivå Område 
11-12 1FA511 Introduktionskurs i fysik o astrofysik 5 A F 
11 1MA010 Baskurs i matematik 5 A M 
11 1MA025 Linjär algebra och geometri I 5 A M 
11-12 1MA013 Envariabelanalys 10 A M 
12 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5 A D, M 
13-14 1MA016 Flervariabelanalys 10 B M 
13 1FA101 Mekanik I 5 A F T 
14 1FA102 Mekanik II 5 A F T 
13 1FA513 Mätteknik 5 A F, T 
Ett av alternativen 
13-14 1FA512 Nedslag i modern fysik med astrofysik 5 A F 
 1ME023 Introduktionskurs i meteorologi 5 A F 
  Kurs inom kandidatprogrammet i matematik 5   
 
Termin 3 och 4 (preliminärt) 
Period Kurskod Namn Hp Nivå Område 
21? 1MA Linjär algebra II 5 B M 
 1TD Programmering I 5 B D 
 1MA034 Transformmetoder 5 C M 
 1FA514 Elektromagnetism I 5 B F, T 
 1MS Sannolikhet och statistik 5 B M 
 1FA Mekanik  III 5 B F 
 1FA Vågrörelselära 5 C F 
 1FA Termodynamik 5 C F, T 
 1FA Fysikens matematiska metoder 5 C F 
 1FA Kvantmekanik I 5 C F 
 1FA515 Atom- och molekylfysik 5 C F 
Ett av alternativen 
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 1FA Elektromagnetism II 5 B F, T 
 1HY113 Fluidmekanik 5 B F, G, T 
 
 
Termin 5 och 6 (preliminärt) 
 
Sökalternativen astronomi och fysik 
Kvantfysikblock 

 
Period Kurskod Namn Hp Nivå Område 
 1FA Experimentmetoder I 5 C F, T 
 1FA Kärn- och partikelfysik 5 C F, T 
 1FA Fasta tillståndets fysik I 5 C F, T 
 1FA Experimentmetoder II 5 C F, T 

 
 
 
 
 

Valbara kurser passande astronomi och fysik 
 
Period Kurskod Namn Hp Nivå Område 
32? 1FA Statistisk mekanik 5 C F 
 1MA Fourieranalys 5 C M 
 1TD Beräkningsvetenskap II 5 C D 
 1MA Komplex analys, allmän kurs 5 C M 
 1FA Fysikundervisning i praktiken 5 C F 
 1FA Industriell mätteknik I 10 C F, T 
 1FA Industriell mätteknik II 10 C F, T 
32 1AS Astrofysik I 6 C F 
33-34 1AS Astrofysik II 4 C F 
33-34 1FA2xx Celest mekanik 5 C F 
33-34 1FA2xx Observationell astrofysik 5 C F, T 
33-34 1FA2xx Galaxer och kosmologi * 5 C F 
33-34 1FA2xx Liv i universum * 5 C F 
*) Alterneras vartannat år. 
 
Sökalternativen geofysik och meteorologi 
 
Period Kurskod Namn Hp Nivå Område 
 1FA Kvantfysik II 5 C F 
 1FA Experimentmetoder B 5 C F, T 
Dessa båda kurser kan ersättas av kurser inom kvantfysikblocket för astronomi och fysik 
 
Valbara kurser passande geofysik och meteorologi 
 
Period Kurskod Namn Hp Nivå Område 
 1GE Global geofysik 10 C F, G 
 1GE Seismologi 10 C F, G 
 1GE Tillämpad geofysik 10 C F, G 
 1ME026 Meteorologi och klimatvariationer 5 C F, G, T 
 1HY000 Hydrologi och vattenresursförvaltning 5 C F, G, T 
 1TV006 Miljömätteknik 5 C F, G, T 
 1TV380 Miljöekonomisk översiktskurs 5 AB national-

ekonomi 
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Studenten kan även välja bland nedan angivna kurser på den avancerade nivån, förutsatt att 
förkunskapskraven är uppfyllda och 120 hp är uppnådda. 
 
Period Kurskod Namn Hp Nivå Område 
 1ME401 Atmosfärsfysik 15 C F, G 
 1ME404 Klimatvariationer 5 C F, G 
 1FA Elektromagnetisk fältteori I 5 C F 
 1FA Fysikens experimentella natur 5 C F 
 
För samtliga alternativ 
33-34 1FA Examensarbete för kandidatexamen 15 C F 
 
 
Observera att för kandidatexamen krävs att ett examensarbete om 15 högskolepoäng genomförs. Det är 
även tillåtet att ta med avancerade kurser motsvarande 30 högskolepoäng på avancerad nivå om kurser om 
minst 120 högskolepoäng är avklarade på grundläggande nivå. 
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