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GU-organisationen inom KC-MNF

1. Utgångspunkter 
 
Det som krävs är en organisation som ger gott utrymme för  
 
• långsiktig strategisk planering, 
• samordning över avdelnings- och fakultetsgränser, 
• pedagogisk förnyelse och annan kvalitetsutveckling och -uppföljning, 
• inflytande och insyn för såväl studenter som berörd personal. 
 
De ingående aktörerna måste ha tydliga ansvarsområden och befogenheter. 
 
Dessa utgångspunkter leder fram till en organisation där styrelsen för KC har vissa 
övergripande funktioner medan övervägande delen av GU-arbetet sker inom ramen 
för en GU-avdelning. 
 
 
2. Styrelsen 
 
Inom institutionen har styrelsen det övergripande ansvaret för grundutbildningen. I 
styrelsen skall behandlas dels frågor av principiell och övergripande karaktär, speciellt 
frågor som rör grundutbildningens långsiktiga utveckling, dels frågor där samordning 
över fakultetsgränsen bör övervägas. 
 
Inom styrelsens ansvarsområde ligger sålunda 
• långsiktig strategisk planering, 
• att verka för samordning över fakultetsgränserna, 
• budget samt ekonomisk uppföljning och granskning, 
• lokalfrågor, 
• utse GU-styrelse (se nedan) och föreslå studierektor. 
 
Väsentligt är budgetbeslutet, varigenom styrelsen dels anslår medel, dels uppdrar åt 
GU-avdelningen och övriga avdelningar att genomföra angivna kurser på föreskrivet 
sätt och inom givna ramar.  
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3. GU-avdelning 
 
GU-avdelningen skall fylla två huvudfunktioner 
• svara för planering, samordning och utveckling av GU inom MNF-kemi, 
• svara för genomförande av gemensamma kurser. 
 
Genom att bilda en GU-avdelning tydliggörs och stärks dessa båda funktioner. 
Vidare blir funktioner som personal- ekonomi- arbetsmiljö- och miljöansvar 
tydligare.  
 
GU-avdelningens organisation och ledning diskuteras närmare nedan. Tills vidare 
talar vi om ”GU-avdelningen” utan att närmare precisera om det är dess styrelse, 
studierektor eller någon annan företrädare som avses i varje enskild situation. 
Studierektor omtalas i singularis, vilket inte utesluter att flera personer delar på 
uppdraget. 
 
 
Planeringsfunktion 
På det övergripande planet har GU-avdelningen en rad uppgifter som: 
• pedagogiskt utvecklingsarbete, 
• kursutveckling, 
• samordning mellan kurser, 
• studievägledning, 
• administration (LADOK, lokalbokning, tentamina, etc) 
• utarbeta förslag till budget 
 
 
Operativ funktion 
GU-avdelningen kan i princip ha genomförandeansvaret för samtliga kurser, men det 
är naturligt att framförallt mera specialiserade (påbyggnads)kurser liksom nu handhas 
av en avdelning eller grupp av avdelningar. Som redan nämnts skall det i 
budgetbeslutet för varje kurs framgå vem som har det operativa ansvaret och därmed 
disponerar anvisade medel. 
 
Inget hindrar i sig att GU-avdelningen anställer egna lärare, men det normala bör 
dock vara att lärare liksom nu är knutna till en (forsknings)avdelning. När det gäller 
de kurser som GU-avdelningen driver i egen regi har GU-avdelningen alltså att köpa 
resurser (lärare och assistenter) från övriga avdelningar. Normalt får detta förutsättas 
ske i bästa samförstånd. Det är emellertid enligt vår mening väsentligt att GU-
avdelningen därvid får stort inflytande över vem man köper. GU-avdelningen kan 
alltså erbjuda en avdelning att ”friköpa lärare X med x % under nästkommande 
budgetår för tjänstgöring på KEM XXX”. Undervisningens kvalitet skall alltså gå före 
individens försörjning. GU-avdelningen är oförhindrad att skaffa resurser från LTH-
sidan eller utifrån. 
 
Med tanke på avdelningarnas planering måste även det här beskrivna ”köp-slåendet” 
så vitt möjligt vara klart före budgetårets början. 
 
 
Ledning 
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GU-avdelningen skall ledas av studierektor och en GU-styrelse. Därtill skall det finnas 
en HUL-grupp med en huvudansvarig lärare från varje avdelning, samt en extern 
referensgrupp. 
 
 
Studierektor 
Den detaljerade fördelningen av ansvar och befogenheter mellan studierektor och 
GU-styrelsen återstår att utarbeta. Allmänt sett har studierektor en verkställande 
funktion inom GU-avdelningen. Studierektor har vidare i likhet med övriga 
avdelningsföreståndare personal- ekonomi- arbetsmiljö- och miljöansvar. 
 
En väsentlig funktion för studierektor är att ansvara för att grundutbildnings-ärenden 
initieras, drivs och handläggs inom institutionen på föreskrivet sätt (är därmed 
föredragande i styrelsen för KC och i GU-styrelsen).  
 
Studierektor är slutligen institutionens kontaktperson i GU-frågor. 
 
Studierektor utses av fakultetsstyrelsen efter förslag från styrelsen för KC. Samma 
person bör ej vara studierektor under längre tid än 2x3 år (en begränsning som f ö 
bör gälla även för ledamöterna i GU-styrelsen). Vidare måste särskilda åtgärder till så 
att studierektor kan hålla kontakt med forskningen under tiden som studierektor och 
därigenom ha en reell möjlighet att återgå till forskningen därefter. Studierektor kan 
t ex tilldelas särskilda doktorandresurser. 
 
 
GU-styrelse 
GU-styrelsen beslutar i alla frågor inom GU-avdelningens ansvarsområde, men kan 
och bör givetvis delegera beslutsrätten där så är lämpligt till studierektor eller annan 
person. 
 
GU-styrelsen har följande sammansättning: 
 
 5  lärare 
 1  TA-personal 
 2  doktorander (med kurstjänstgöring) 
 4  studenter 
 
Samtliga ledamöter utses av styrelsen för KC efter förslag från resp valkorporation. 
En av lärarna utses till ordförande. Lärargruppen skall ha sammansättningen: 
 
 1  avdelningsföreståndare 
 2  forskarassistenter 
 2  lektorer/professorer 
 
Samtliga lärare skall ha stor erfarenhet av såväl forskning som undervisning. 
 
 
Personal; lokaler 
Till GU-avdelningen hör gemensam personal (enl personalförteckning) samt av 
styrelsen anvisade GU-gemensamma lokaler. 
 
 
4. Huvudansvariga lärare 
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Vid varje avdelning skall avdelningsföreståndaren utse en huvudansvarig lärare 
(HUL) som under avdelningsföreståndaren har särskilt ansvar för grundutbild-
ningen inom ämnesområdet. HUL är avdelningens kontaktperson med GU-
avdelningen. I anslutning till varje sammanträde med GU-styrelsen ordnas en 
informationsträff med HUL-gruppen. 
 
 
5. Referensgrupp 
 
För att stärka grundutbildningens kontakter med och förankring i omvärlden utser 
styrelsen en referensgrupp med sammansättningen 
 
 prefekten (ordf)  
 en gymnasielärare 
 en gymnasist 
 en representant för UNK 
 minst en näringslivsrepresentant 
 en representant för offentlig förvaltning. 
 

Referensgruppen sammanträder (minst) en gång per år, och träffar då såväl GU-
styrelsen som styrelsen för KC, gärna i samband med något arrangemang typ 
”grundutbildningens dag” med seminarier, hearings, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2
 
Kursplaner 
 

KEM101 Kemi, grundkurs 1 (1-10) 
KEM102 Kemi, grundkurs 2 (1-10) 
KEM103 Kemi, grundkurs 3 (21-30) 

MOB001 Cellens biologi och kemi 1 (11-20) 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 (31-40) 
KEM005 Analytisk kemi (21-30) 

KEM012 Organisk kemi (31-40) 
KEM113 Oorganisk kemi (31-40) 
KEM016 Fysikalisk kemi (31-40) 

KEM017 Yt- och kolloidkemi (21-30) 
KEM009 Miljökemi (21-30) 
Fördjupningskurser, nivå 41-60 poäng   

KEM023 Organisk kemi, fördjupningskurs 
KEM032 Metallorganisk kemi 
KEM033 Oorganisk kemi, fördjupningskurs 

KEM041 Biokemisk metodik 
KEM045 Biokemi, fördjupningskurs 
KEM046 Strukturbiokemi och bioinformatik 

KEM052 Analytisk kemi, fördjupningskurs 
KEM053 Analytisk kemi med miljökemisk inriktning 
KEM055 Bioanalytisk kemi 

KEM063 Teoretisk kemi 
KEM064 Yt- och kolloidkemi, fördjupningskurs 
KEM065 Fysikalisk kemi, fördjupningskurs 

KEMxy1 Kemi, examensarbete (51-60) 
KEMxy2 Kemi, examensarbete (61-80) 
KEM711 Läkemedelskemi med examensarbete 

 



LUNDS UNIVERSITET 
KEMICENTRUM KEM101 
Kursplan för KEM101 KEMI, grundkurs 1, 10 poäng, fastställd av matematisk-natur-vetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1997-03-20 
_____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 1 - 20 poäng) i ämnesområdet kemi 
vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge 
• grundläggande kunskap om kemisk bindning och molekylär växelverkan 
• en bred kunskapsbas i kolföreningarnas kemi 
• inblick i biomolekylers struktur och funktion 
• grundläggande laborativ färdighet 
• ökad färdighet i muntlig och skriftlig framställning 
3 Kursens innehåll 
Grundläggande atom- och bindningsteori samt grunderna för molekylär växel-verkan. 
Kvalitativ behandling av kemisk jämvikt och reaktionshastighet. Grun-derna 
i kolföreningarnas struktur och reaktioner med tillämpning på biologiska 
och tekniska system. Syntetiska polymerer. Biopolymerer med tyngdpunkt på 
proteiner och nukleinsyror. Kemiska hälsorisker. Orientering om spektrosko-piska 
och kromatografiska metoder. 
Laborationer valda för att illustrera teorimomenten samt för att ge träning i ele-mentär 
laborationsmetodik. 
De studerande tränas i muntlig och skriftlig presentation. 
4 Undervisning och examination 
Undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, labora-tioner 
och demonstrationer. Laborationer och demonstrationer är obligatoriska 
moment. 
Examinationen kan vara skriftlig eller muntlig. Som betyg används något av 
uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För studerande som ej bli-vit 
godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära an-slutning 
härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs: Matematik kurs D el 3 åk NT el etapp 4; Fysik 
kurs B el 3 åk NT el etapp 4; Kemi kurs B el 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe el 
etapp 3. Betyget skall i vart och ett av ämnena vara lägst godkänd resp minst 3. 
6 Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med KEM002 Organisk 
kemi. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM102 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM102 KEMI, grundkurs 2, 10 poäng, fastställd av matematisk-natur-vetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1997-03-20. 
____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 1 - 20 poäng) i ämnesområdet kemi 
vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge kännedom om grundläggande kemiska principer och en 
orienterande överblick över ett flertal av grundämnenas kemi med tonvikt på 
oorganiska och bio-oorganiska föreningar. Därjämte skall kursen ge viss labo-rativ 
färdighet och ökad förmåga till muntlig och skriftlig framställning. 
3 Kursens innehåll 
Kursen omfattar 
• Nomenklatur och formelskrivning för oorganiska föreningar 
• Periodiska systemets uppbyggnad och deskriptiv kemi för huvudgrupps-element 



och övergångsmetaller 
• Elementens kretslopp i naturen och metallers roll i biologiska system 
• Elementär termodynamik och elektrokemi 
• Kemisk jämvikt i homogena och heterogena system 
• Det fasta tillståndet 
• Orientering om kemisk litteratur 
Laborationerna är valda för att illustrera teorimoment, ge inblick i några analy-tiska 
metoder, befästa kunskaper om enkla oorganiska föreningars kemi samt 
ge träning i laborationsmetodik. 
De studerande tränas i muntlig och skriftlig presentation. 
4 Undervisning och examination 
Undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar laboratio-ner 
och demonstrationer. Laborationer och demonstrationer är obligatoriska 
moment. 
Examinationen kan vara skriftlig eller muntlig. Som betyg används något av 
uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För studerande som ej blivit 
godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslut-ning 
härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs: Matematik kurs D el 3 åk NT el etapp 4; Fysik 
kurs B el 3 åk NT el etapp 4; Kemi kurs B el 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe el 
etapp 3. Betyget skall i vart och ett av ämnena vara lägst godkänd resp minst 3. 
6 Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med KEM001 Allmän 
kemi. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM103 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM103 KEMI, grundkurs 3, 10 poäng, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1998-02-24 
____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 21 - 40 poäng) i ämnesområdet 
kemi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi, speciellt 
inom områdena termodynamik, spektroskopi och kvantmekanik. Vidare skall 
kursen ge en introduktion till transportprocesser samt biologiska makro-molekylers 
struktur och funktion. 
3 Kursens innehåll 
Kursen omfattar 
• Klassisk termodynamik med elektrokemi 
• Transportprocesser i gaser och vätskor. Beskrivning av diffusion och 
viskositet 
• Grundläggande kvantmekanik och introduktion till spektroskopi 
• Genomgång av några spektroskopiska tekniker som IR och UV. 
• En introduktion till biologiska makromolekylers struktur och funktion 
• Ett projektarbete, omfattande en veckas arbete, vid någon av 
Kemicentrums avdelningar 
I kursen ingår ett antal laborationer och dataövningar. Dessa är valda för att 
illustrera genomgångna teorimoment och befästa kunskaper. 
Stor vikt läggs vid studenternas skriftliga redogörelser av laborationerna. 
4 Undervisning och examination 
Undervisning sker i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. 
Laborationerna är obligatoriska moment. Kursen avslutas med skriftligt prov. 
För godkänd kurs krävs också ett godkänt projektarbete. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som 
ej godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 



anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs: KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, 
KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, samt MAT121 Matematik 1 alfa, 10 p. 
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde 
till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
7 Övriga upplysningar 
Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med KEM003 
Oorganisk och fysikalisk kemi 1, 10 p. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET MOB001 
BIOLOGISKA INSTITUTIONEN 
KEMICENTRUM 
Kursplan för MOB001 CELLENS BIOLOGI OCH KEMI 1, 10 poäng, fastställd av 
matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 1999-08-23 
______________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 1-20p) inom ämnesområdena biologi, 
kemi och molekylärbiologi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
Kursen skall i examen räknas till det ämnesområde som utgör huvudämnet. 
2 Kursens måL 
Kursen skall ge 
• kunskaper om cellers struktur och funktion och dess biokemiska 
egenskaper samt förståelse av sambanden mellan struktur och funktion, 
• kännedom om cellbiologisk och biokemisk arbetsmetodik, 
• grundläggande kunskaper i datorhantering. 
3 Kursens innehåll 
Cellfunktioner hos bakterier, växter och djur studeras med utgångspunkt från 
cellens strukturella uppbyggnad och molekylära sammansättning. Proteiners, 
nukleinsyrors och membraners struktur och funktion. Energiomvandlingars 
cellulära roll och lokalisering. Vattnets cellulära betydelse och reglering. 
Cellers reproduktion (mitos) celldifferentiering samt olika specialiserade 
djurceller. Replikation av DNA, transkription och proteinsyntes. Organisation 
av genom. Grundläggande DNA-teknik samt grundläggande immunologi. 
Introduktion till datornnätverk och kommunikation samt litteratursökning via 
dator. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen utgörs av lektioner, lärarledda självstudier, laborationer och 
gruppövningar. Deltagande i laborationer och gruppövningar och därmed 
integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Undervisningen syftar till att 
träna de studerande i att söka information, inhämta och tillämpa kunskaper 
samt lösa problem. Genom arbete i grupp övas förmågan att samarbeta. Träning 
i muntlig, skriftlig och visuell kommunikation vid sidan av datorhantering 
förekommer som obligatoriska moment. 
Prov sker i form av deltentamina under kursens gång. För studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
Betygsgraderna på kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs KEM101 Kemi grundkurs 1, 10p. Motsvarande 
förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor 
före kursstart. 



7 Övriga anvisningar 
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med BIO051 Cellära, 10p 
och/eller Cellära 5p inom BIO002. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET MOB002 
BIOLOGISKA INSTITUTIONEN 
KEMICENTRUM 
Kursplan för MOB002 CELLENS BIOLOGI OCH KEMI 2 / Biology and Chemistry 
of the Cell 2, 10 poäng, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens 
utbildningsnämnd 2000-10-26 
______________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 21-40 p) inom ämnesområdena kemi och 
molekylärbiologi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kursen skall i 
examen räknas till det ämnesområde som utgör huvudämnet. 
2 Kursens mål 
Kursen skall ge 
• grundläggande kunskaper om kemiska reaktioner i celler och dessa 
reaktioners reglering, samt förståelse av sambandet mellan struktur och 
funktion på det molekylära planet, 
• träning i cellbiologisk/biokemisk arbetsmetodik samt i att självständigt 
planera och genomföra mindre laborativa projekt 
3 Kursens innehåll 
Proteiners och membraners struktur och funktion. Enzymkatalys. Elektrontransport 
och oxidativ fosforylering, fotosyntes. Cellens metabolism och dess reglering. 
Växt- och djurcellers signalsystem. Interaktioner mellan cytoskelett och 
plasmamembraner. Cellbiologiska metoder. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. 
Deltagande i laborationer och vissa gruppövningar, och därmed integrerad annan 
undervisning, är obligatoriskt. Undervisningen syftar till att ge träning i att söka 
information, inhämta och tillämpa kunskaper samt att lösa problem.Träning ges i 
muntlig och skriftlig framställning. 
Prov sker som deltentamina under kursens gång, alternativt som samlad tentamen 
vid slutet av kursen. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle 
erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. 
Betygsgraderna på kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10p, KEM102 Kemi, 
grundkurs 2, 10p, samt MOB001 Cellens biologi och kemi 1, 10p. Motsvarande 
förkunskaper som inhämtats på annat sätt ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före 
kursstart. 
7 Övriga anvisningar 
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med KEM004 Biokemi, 10p. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM005 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM005 ANALYTISK KEMI, 10 poäng, fastställd av matematisk-natur-vetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1991-05-15, ändrad 99-12-29 
____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 21 - 40 p) i ämnesområdet kemi vid den 



matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper om instrumentella 
analytiska metoder och färdigheter i användning av analytiska instrument. 
3 Kursens innehåll 
Kursen omfattar 
analytisk kemisk teori speciellt för instrumentella tekniker såsom 
kromatografiska, spektroskopiska och elektrokemiska analysmetoder, 
en introduktion till mätteknik och signalbehandling med operationsförstärkare 
och datoranslutning, 
principerna för utvärdering och kontroll av analysresultat, 
laborationer i anslutning till teorin. 
4 Undervisning och examination 
Undervisning sker i form av föreläsningar och laborationer. Laborationerna är 
obligatoriska moment. Ett skriftligt prov anordnas i slutet av kursen. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, och KEM102 
Kemi, grundkurs 2, 10 p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, 
ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM012 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM012 ORGANISK KEMI, 10 poäng, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1998-11-18. 
______________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 21-40p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursen skall befästa och utöka studenternas kunskaper och färdigheter i 
organisk kemi samt ge färdighet i strukturbestämning av kolföreningar med 
spektroskopiska metoder. 
3 Kursens innehåll 
Kursen behandlar grundläggande teori för struktur, reaktivitet och analys av 
kolföreningar samt för syntesstrategi som belyser organisk reaktionslära. 
Kursen omfattar också teoretiska och praktiska grunder för infrarödspektro-skopi 
(IR), kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) och masspektroskopi 
(MS) samt övningar i tolkning av spektra. Laborationer, omfattande syntes och 
identifikation av organiska föreningar, illustrerar och ger träning i organisk-kemisk 
arbetsmetodik. Orientering ges om organisk-kemisk litteratur. 
4 Undervisning och examination 
Undervisning sker i form av lektioner, teoriövningar i grupper och 
laborationer. Vissa övningar och laborationerna, med tillhörande muntliga och 
skriftliga redovisningar, är obligatoriska moment. Kursen avslutas med skriftlig 
examination. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10p, KEM102 
Kemi, grundkurs 2, 10p, och KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10p. Motsvarande 



förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
7 Övriga upplysningar 
Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med KEM002 Organisk 
kemi, 10p, eller KEM021 Preparativ organisk kemi, 10p. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM113 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM113 OORGANISK KEMI,10 poäng fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1998-10-20. 
__________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 21-40p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att utöka och befästa elevernas färdigheter och kunskaper i 
oorganisk kemi, speciellt övergångsmetallernas kemi. 
3 Kursens innehåll 
Kursen behandlar koordinationsföreningars egenskaper med tyngdpunkt på 
struktur, dynamik och bindning. 
Kursen omfattar: 
• modern koordinationskemi och särskilt dess gränsskikt mot andra 
ämnesområden som katalys och fasta tillståndets kemi, 
• symmetri - gruppteori och dess tillämpningar inom oorganisk 
spektroskopi, kristallografi och kemisk bindningslära, 
• kemisk bindning med betoning på tillämpning av molekylorbitalteori, • 
kinetik, reaktionsmekanismer och katalys, 
• informationssökning i kemiska databaser, 
• laborationer som är utvalda för att illustrera teorimomenten, ge träning i 
experimentellt arbete och i någon mån ge en inblick i aktuell forskning i 
oorganisk kemi. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda självstudier i grupp, 
övningar och laborationer. De laborativa momenten är obligatoriska. Kursen 
avslutas med skriftlig examination. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs KEM101 Kemi,grundkurs 1, 10p, KEM102 
Kemi, grundkurs 2, 10p, KEM103 Kemi,grundkurs 3, 10p samt MAT 121 
Matematik 1 alfa, 10p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, 
ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
7 Övriga upplysningar 
Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med KEM013, Oorganisk 
kemi 10p 
 
 
 



LUNDS UNIVERSITET KEM016 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM016 FYSIKALISK KEMI, 10 poäng, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1996-03-05, ändrad 00-03-16 
__________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 21-40 p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att med KEM101 Kemi, grundkurs 1, KEM102 Kemi, grund-kurs 
2 och KEM103 Kemi, grundkurs 3, som grund utöka och befästa kunska-per 
i fysikalsik kemi. 
3 Kursens innehåll 
Kursen omfattar grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och spektro-skopi. 
Vidare behandlas materiens elektriska och magnetiska egenskaper med 
speciell inriktning mot intermolekylär växelverkan samt kemisk dynamik och 
transportprocesser. 
De laborativa momenten är valda för att illustrera teorimomenten, ge träning i 
experimentellt arbete och rapportskrivning samt ge inblick i modern forskning 
i fysikalisk kemi. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. 
Laborationerna är obligatoriska moment. Kursen avslutas med skriftligt prov. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära an-slutning 
härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 
Kemi, grundkurs 2, 10 p, och KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, samt 
MAT121 Matematik 1 alfa, 10 p. Motsvarande kunskaper, som inhämtats på 
annat sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM017 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM017 YT- OCH KOLLOIDKEMI, 10 p, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1998-11-18 
_________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivån 21-40 p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge grundläggande fysikalisk-kemiska kunskaper inom 
området yt- och kolloidkemi samt förståelse för ett antal fundamentala kolloid-och 
gränsytefenomen. 
3 Kursens innehåll 
Kursen behandlar: 
• Ytenergi och gränsytefenomen 
• Kolloidal stabilitet 
• Tensider och associationskolloider 
• Emulsioner och emulsionsstabilitet 
• Polymerlösningar 
• Polymergeler 
• Reologi 
• Ljus- och röntgenspridning 



I kursen ingår laborationer och en självstudieuppgift, valda för att illustrera 
teorimoment, med skriftliga och muntliga presentationer. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarie-övningar 
och laborationer. Laborationerna utgör obligatoriska moment. Kursen 
avslutas med ett skriftligt prov. 
Betygsgraderna är Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, och KEM102 
Kemi, grundkurs 2, 10 p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat 
sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
7 Övriga upplysningar 
Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med KEM062 Yt- och 
kolloidkemi, 10 p. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET 
KEMICENTRUM KEM009 
Kursplan för KEM009 MILJÖKEMI, 10 poäng / Environmental Chemistry, 
15 ECTS credits, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens 
utbildningsnämnd 2001-09-26 
______________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en grundläggande kurs (nivå 21-40 poäng) i ämnesområdet kemi vid 
den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge grundläggande förståelse för de kemiska processer som äger 
rum i atmosfär, hydrosfär (naturliga vatten) och geosfär (jordar), samt hur dessa 
kan rubbas av mänsklig aktivitet. 
3 Kursens innehåll 
Kursen behandlar 
• Representativa processer i stratosfären och troposfären, karaktäristika för såväl 
inomhus- som utomhusluft i bebyggda områden. 
• Representativa system för upplösning av gaser, organiska och oorganiska 
föreningar i naturliga vatten. 
• Kemi i jordar; villkor för processer i naturligt förekommande kolloider. 
• Representativa exempel för samband mellan miljötoxiska föreningars struktur 
och biologiska effekter. 
• Forskningsmetodik; kritisk granskning, utvärdering och bearbetning av 
källmaterial. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarieövningar, och grupp-övningar. 
Projektarbeten med laborativt inslag löper parallellt med föreläsningarna 
under hela kursens gång, och redovisas i form av en minikonferens. Kursen 
avslutas med ett skriftligt prov. Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och 
Underkänd. Studerande som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds 
ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, och KEM102 
Kemi, grundkurs 2, 10 p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat 
sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
En av institutionen fastställd kurslista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem 



veckor före kursstart. 
7 Övriga upplysningar 
Kursen kan ej tillgodoräknas vid examen i kemi tillsammans med KEM019 
Miljökemi, 10 p. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET FÖRSLAG 
KEMICENTRUM KEM023 
Kursplan för KEM023, ORGANISK KEMI, fördjupningskurs, 10 poäng, fastställd 
av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2000-xx-xx 
_____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) i ämnesområdet kemi vid den matema-tisk- 
naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Den studerande skall efter genomgången kurs äga 
- fördjupade kunskaper i organisk kemi 
- insikter i de principer som dikterar sambandet mellan organiska molekylers 
struktur och reaktivitet 
- kunskaper och färdighet i syntesplanering och syntesstrategi 
- ökad experimentell färdighet 
- ökade kunskaper om säkerheten på synteslaboratorier 
3 Kursens innehåll 
Teoretisk del: 
Avancerad organisk kemi såsom 
- teorier och metoder för att studera organiska reaktioners mekanismer 
- fördjupad reaktionslära, syntesstrategi och syntesplanering 
Praktisk del: 
Laborationer (ca 100 timmar) avsedda att dels illustrera det teoretiska innehållet i 
kursen, dels ge ökade kunskaper i avancerad experimentell metodik och träning i 
arbete i mikroskala. Även fysikalisk kemisk arbetsmetodik behandlas. Under kur-sen 
tränas syntesstrategi, litteratursökning och en självständig bedömning av veten-skapliga 
resultat och uppgifter. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar och laborationer. I kursen 
ingår muntlig redovisning av ett tilldelat teoriavsnitt. Detta moment och laboratio-nerna 
är obligatoriska. Kursen avslutas med skriftligt eller muntligt prov som lig-ger 
till grund för betygsättningen. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande, som ej 
blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle, erbjuds ytterligare provtillfälle i nära an-slutning 
härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, in-klusive 
KEM 101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, 
KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, och KEM012 Organisk kemi, 10 p. Mot-svarande 
förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast 
fem veckor före kursstart. 



LUNDS UNIVERSITET KEM032 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM032 METALLORGANISK KEMI, 10 poäng, fastställd av mate-matisk- 
naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 1998-02-24, ändrad 99-12-29 
_____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge fördjupade teoretiska kunskaper och praktisk färdighet inom 
metallorganisk kemi. 
3 Kursens innehåll 
De studerande skall delges kunskaper om metallorganiska typreaktioner, 
användande av metallorganiska reagens i katalys och organisk syntes, kemiska 
databaser samt applikation av kemiska analysmetoder i metallorganisk kemi. De 
skall även orienteras om industriell metallorganisk processkemi. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och laborationer. 
Skriftliga prov, muntliga föredrag, uppsatser och vid behov muntliga tentamina 
utgör grund för betygsättning av de studerande. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande, som ej 
blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle, erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, 
inklusive KEM 101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, 
KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, KEM012 Organisk kemi, 10 p, och KEM113 
Oorganisk kemi, 10 p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger 
också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast 
fem veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM033 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM033 OORGANISK KEMI, fördjupningskurs, 10 poäng, fastställd 
av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 1999-05-27 
_____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 poäng) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge fördjupade teoretiska kunskaper och praktisk färdighet inom 
oorganisk kemi, särskilt koordinationskemi. 
3 Kursens innehåll 
Kursen behandlar koordinationskemi. Inom detta område studeras struktur- och 
bindningslära, reaktionsmekanismer och kinetik samt karaktäriseringsmetoder 
(NMR, röntgendiffraktion, molekylspektroskopi). Exempel hämtas främst från 
övergångsmetallernas kemi, bio-oorganisk kemi och metallorganisk kemi. 
Praktiska färdigheter i oorganisk syntes, kinetik och röntgenkristallografi övas 
genom laborationer. Kursen skall också ge träning i användning av kemiska 
databaser samt i muntlig och skriftlig framställning. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. 
Delatagande i seminarier och laborationer är obligatoriskt. Kursen avslutas med 
skriftligt eller muntligt prov. Vid betygsättningen tages också hänsyn till muntliga 
och skriftliga presentationer som skett under kursen. 



Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande, som ej 
blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle, erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, 
inklusive KEM 101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102, grundkurs 2, 10 p, 
KEM103, grundkurs 3, 10 p, KEM113 Oorganisk kemi, 10 p, och MAT121, 
Matematik, 10 p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger 
också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast 
fem veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM041 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM041, BIOKEMISK METODIK, 10 poäng, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1991-10-17, ändrad 99-12-29 
________________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) i ämnesområdena kemi och 
molekylärbiologi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kursen skall i 
examen räknas till det ämnesområde som utgör huvudämnet. 
2 Kursens mål 
Målet är att ge ingående kunskaper i biokemisk metodik, speciellt separation och 
analys. 
Den studerande skall efter genomgången kurs 
• äga ingående teoretiska och praktiska kunskaper om preparativ och 
analytisk biokemisk metodik, 
• vara förtrogen med modern biokemisk instrumentering, 
• kunna med hjälp av originallitteratur planera samt genomföra avancerade 
biokemiska experiment, 
• kunna utvärdera dessa experiment, sammanställa resultaten och såväl 
muntligt som skriftligt redovisa dessa. 
3 Kursens innehåll 
Lektioner som behandlar de kemiska och fysikaliska principerna för bio-kemisk 
separation och analys samt den teoretiska bakgrunden till laborationerna. 
Laborationer som omfattar flera av följande tekniker: kromatografi, elektrofores 
och isoelektrisk fokusering, centrifugering, fördelning av biomolekyler i polymera 
tvåfassystem, isotopteknik, spektroskopi och immunologiska tekniker. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen består av lektioner, seminarieövningar och laborationer. 
Seminarieövningar och laborationer är obligatoriska moment. Kursen avslutas 
med prov (i regel skriftligt). 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning 
härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen 
inklusive KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, 
och MOB001 Cellens biologi och kemi 1, 10 p, eller KEM004 Biokemi, 10 p. 
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till 
kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
 



LUNDS UNIVERSITET KEM045 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM045 BIOKEMI, fördjupningskurs, 10 poäng, fastställd av 
matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 1998-02-24, 
ändrad 99-12-29 
______________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) i ämnesområdena kemi och 
molekylärbiologi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kursen skall i 
examen räknas till det ämnesområde som utgör huvudämnet. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper inom membranproteinkemi på 
molekylär nivå, samt kännedom om och färdighet i molekylärbiologiska tekniker 
som används för att studera proteiners funktion och verkningsmekanismer. 
3 Kursens innehåll 
Kursen behandlar proteiners funktion och molekylära mekanismer, varvid särskild 
vikt läggs vid tillämpningar inom membranbiokemi. Områden som berörs är 
energiomvandling, transport över membraner, cellulär signalering, proteinveckning, 
'protein engineering', reglering av genexpression, posttranslationell modifiering av 
proteiner. Laborationerna anknyter till ovannämnda områden och avser att ge 
insikt om och övning i olika moment av molekylärbiologisk teknik användbara för 
studiet av proteiner på molekylär nivå (PCR-teknik, plasmidisolering, 
transformering, kloning, uttryck och upprening av rekombinantprotein, riktad 
mutagenes, fusionproteintekniker, affinitetsmärkning, 'cross-linking'). 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. 
Laborationerna är obligatoriska moment. Föreläsningarna belyser dels molekylära 
mekanismer relaterade till proteiners funktion, dels teori för de molekylär-biologiska 
tekniker som ingår i laborationerna. Kursen avslutas med examination 
som sker i form av skriftlig tentamen. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning 
härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen 
inklusive MOB002 Cellens biologi och kemi 2, 10 p, eller KEM041 Biokemisk 
metodik, 10 p. Motsvarande förkunskaper som inhämtats på annat sätt ger också 
tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd kurslista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem 
veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM046 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM046 STRUKTURBIOKEMI OCH BIOINFORMATIK, 10 poäng / 
Structural Biochemistry and Bioinformatics, 15 ECTS credits, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 01-11-20 
_________________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) inom ämnesområdena kemi och 
molekylärbiologi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kursen skall i 
examen räknas till det ämnesområde som utgör huvudämnet. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge insikter om sambandet mellan biomolekylers struktur och 
deras biologiska aktiviteter. 
Den studerande skall efter genomgången kurs 
• äga ingående teoretiska och praktiska kunskaper om struktur och funktion 



hos biomolekyler, 
• vara förtrogen med moderna metoder att studera proteiners och nuklein-syrors 
struktur, 
• kunna utvärdera experiment redovisade i originallitteraturen, 
• kunna använda internetbaserade bioinformatikresurser för att studera sam-bandet 
mellan proteiners aminosyrasekvens, tredimensionella struktur 
och funktion. 
3 Kursens innehåll 
Kursen behandlar proteiners och nukleinsyrors tredimensionella struktur och 
funktion. 
Teorimomenten omfattar metoder för att studera makromolekylers struktur och 
funktion. Särskilt intresse kommer att riktas på aktuell forskning kring principerna 
för proteiners veckning, enzymers funktionssätt och proteiners interaktion med 
nukleinsyror. 
Dator- och datorgrafikövningar utgående från databaser för aminosyrasekvens och 
tredimensionell struktur ingår i laborationsmomenten. Laborationerna ger också en 
översikt över studiet av proteiners tredimensionella struktur med röntgenkristallo-grafiska 
metoder. 
KEM046 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av lektioner, seminarieövningar och laborationer. 
Laborationerna är obligatoriska moment. Kursen avslutas med skriftligt eller 
muntligt prov. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning 
härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen inklusive 
KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, MOB001 
Cellens biologi och kemi 1, 10 p, och MOB002 Cellens biologi och kemi 2, 10 p. 
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till 
kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
7 Övriga upplysningar 
Kursen har tidigare getts under benämningen KEM043 Kemi, Proteiners struktur 
och funktion 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM052 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM052 ANALYTISK KEMI, fördjupningskurs, 10 poäng, fastställd 
av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 1991-10-17, 
ändrad 99-12-29 
_______________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) inom ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge fördjupade insikter i analytisk kemi, speciellt i modern 
separations- och identifieringsmetodik. 
3 Kursens innehåll 
Djupgående teoretisk behandling av kromatografisk separation och bakom-liggande 
fördelnings- och adsorptionsjämvikter. 
Instrumentering och experimentell teknik för högupplösande vätskekromatografi. 
Studier av instrumentella parametrars inverkan på kromatografin. Optimering av 
HPLC-system med olika kombinationer av mobil och stationär fas. 



Gaskromatografi, speciellt med kapillärkolonner. Selektiva detektorer för 
gaskromatografi. Derivatiseringstekniker. Koppling av gaskromatografi med 
masspektrometri. Tillämpningar inom spårämnesanalysen. 
Kapillärelektrofores, studier av grundläggande parametrar som bestämmer 
retentionen. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. 
Seminarier och laborationer är obligatoriska moment. Kursen avslutas med 
skriftligt prov. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen 
inklusive KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, 
och KEM005 Analytisk kemi, 10 p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på 
annat sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM053 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM053, ANALYTISK KEMI MED MILJÖKEMISK 
INRIKTNING, 10 poäng, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens 
utbildningsnämnd 1993-04-21, ändrad 99-12-29 . 
__________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) inom ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursen avser 
• att ge grundläggande insikter om lokala, regionala och globala kemiskt 
betingade miljörisker, 
• att ge god kännedom om de viktigaste analytisk-kemiska tekniker som 
kommer till användning för miljöanalyser, 
• att ge goda färdigheter i val av teknik och metod och i genomförande och 
redovisning av analyser av inre och yttre miljö. 
Den studerande skall efter genomgången kurs 
• känna till huvuddragen i nationella och internationella politiska mål-sättningar 
beträffande kontrollen av kemiska ämnen i den yttre och inre 
miljön, 
• känna till arbetssättet och problemstrukturen inom de viktigaste till-lämpningsområdena 
för kemisk miljöanalys, såsom undersökning av 
yttre miljö och arbetsmiljö samt produktkontroll inom industri och 
offentlig verksamhet, 
• känna till de kvalitetskrav som måste uppfyllas vid kemisk analys-verksamhet 
samt ha kännedom om huvuddragen i svensk miljörätt och 
om den myndighetsorganisation som bevakar miljö- och produkt-kontrollen, 
• kunna välja analysmetod med beaktande av nationella och internationella 
standardiserade förfaranden och av kemiska, praktiska och ekonomiska 
överväganden, 
• ha sådana insikter inom områdena provtagningsteori, kvalitets-kontrollteori 
och statistik som erfordras för att planlägga och genomföra 
eller utvärdera en undersökning, 
• ha fått övning i att genomföra en litteratursökning kring ett givet analys-problem, 
att genomföra undersökningen och att sammanfatta resultaten i 



en rapport med skriftlig och muntlig redovisning. 
3 Kursens innehåll 
Följande områden behandlas: 
• Analys av yttre miljö, luft och vatten, 
• Arbetsmiljöanalys, 
• Kvalitetskrav vid analytisk verksamhet, 
• Miljörätt, 
• Muntlig och skriftlig rapportering. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och 
laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska moment. Kursen 
avslutas med prov (skriftligt eller muntligt). 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen 
inklusive KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, 
och KEM005 Analytisk kemi, 10 p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på 
annat sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
 
 
 
 
KEM055 
LUNDS UNIVERSITET 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM055 BIOANALYTISK KEMI 10 poäng / Bioanalytical 
Chemistry, 15 ECTS , fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 2001-05-15 
_______________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41 - 60 poäng) inom ämnesområdet 
kemi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
2 Kursens mål 
Kursen avser 
� att ge god kännedom om de viktigaste kromatografiska tekniker 
som kommer till användning vid analys av biologiska prover. 
� att ge kännedom om arbetssättet och problemstrukturen inom de 
viktigaste tillämpningarna för bioanalys, såsom bestämning av 
läkemedel och dess metaboliter, av kroppsegna ämnen samt av 
dopingpreparat och narkotikakemikalier i biologiska prover som 
blod, urin, mm. 
� att ge grundläggande insikter i metodik som utnyttjar biologisk 
igenkänning (t.ex. enzymbaserade och immunologiska tekniker). 
� att ge grundläggande insikter i tekniker för proteinanalys 
(proteomanalys) och DNA-analys. 
3 Kursens innehåll 
Följande ämnen behandlas 
� Bestämning av läkemedel och metaboliter 
� Provupparbetning i biologiska material 
� Immunologiska och enzymbaserade analystekniker 
� Proteomanalys 
� DNA-analys 
� Kvalitetssäkring 
� Statistisk försöksplanering 
� Orientering om kemometriska metoder 



KEM055 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och 
laborationer. Seminarier och laborationer är obligatriska moment. Kursen 
avslutas med prov (skriftligt eller i undantagsfall muntligt). 
Betygsgraderna är Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande 
som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare 
provtillfälle i nära anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 poäng i matematisk-naturvetenskapliga 
ämnen inklusive KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, 
grundkurs 2, 10 p, KEM005 Analytisk kemi, 10 p och KEM052 
Analytisk kemi, fördjupningskurs, 10p. Motsvarade förkunskaper som 
inhämtats på annat sätt ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken ska finnas 
tillgänglig senast fem veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM063 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM063 TEORETISK KEMI, 10 poäng, fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 1991-10-17, ändrad 99-12-29. 
____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) inom ämnesområdena kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om modeller som 
används för att beskriva kemiska fenomen. 
De studerande skall efter genomgången kurs ha 
• grundläggande kunskaper i kvantmekanik, kvantkemi samt statistisk 
mekanik, 
• fördjupad förståelse för begrepp som kemisk bindning, kemiska reaktioner, 
intermolekylär växelverkan, entropi, inre energi och specifikt värme, 
• kunskaper om de typer av numeriska datorberäkningar som kan utföras för 
att ge fördjupade insikter om egenskaper hos kemiska system. 
3 Kursens innehåll 
Kursen omfattar tre delar: kvantmekanik, kvantkemi och statistisk mekanik. 
Elementa om molekylers växelverkan med varandra tjänar som en länk mellan 
kvantkemin och den statistiska mekaniken. Genom datorlaborationer kommer de 
studerande i kontakt med sådana datorprogram som används inom den teoretiska 
kemin. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen består av lektioner, seminarieövningar och laborationer. 
Seminarieövningar och laborationer är obligatoriska moment. Kursen avslutas 
med prov (skriftligt eller muntligt). 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen 
inklusive KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, 
KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, och KEM016 Fysikalisk kemi, 10 p, samt 
MAT121 Matematik 1 alfa, 10 p, och MAT122 Matematik 1 beta, 10 p. 
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till 
kursen. 
6 Kurslitteratur 



Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM064 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM064 YT- OCH KOLLOID KEMI fördjupningskurs, 10 poäng, 
fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 1999-05-27 
_____________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge fördjupade fysikalisk-kemiska kunskaper inom området 
yt- och kolloidkemi samt en kvantitativ förståelse för ett urval fundamentala 
kolloid- och gränsytefenomen. 
3 Kursens innehåll 
Kursen behandlar: 
• Självassociation och dess termodynamik 
• Ytenergi och gränsytefenomen 
• Elektrostatik 
• Kolloidal växelverkan 
• Micellers struktur och egenskaper 
• Bilagersystem 
• Polymerer i kolloidala system 
• Mikro- och makroemulsioner 
• Kolloidala soler och deras stabilitet 
• Fasjämvikter och fasdiagram 
I kursen ingår laborationer och en självstudieuppgift, valda för att illustrera 
teorimoment. Redovisning sker genom skriftliga och muntliga presentationer. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, interaktiva 
självstudier, seminarieövningar och laborationer. Laborationerna utgör 
obligatoriska moment. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära 
anslutning härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, 
inklusive KEM 101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 
p, KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, KEM017 Yt- och kolloidkemi, 10 p, och 
MAT121, Matematik 1 alfa, 10 p. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats 
på annat sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig 
senast fem veckor före kursstart. 
7 Övriga upplysningar 
Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med KEM062 
Yt- och Kolloidkemi, 10 p. 



LUNDS UNIVERSITET 
KEMICENTRUM KEM065 
Kursplan för KEM065 FYSIKALISK KEMI, fördjupningskurs 10 poäng / 
Physical Chemistry, advanced course, 15 ECTS , fastställd av matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämnd 2001-05-15 
_________________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 poäng) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i några väsentliga fysikalisk-kemiska 
begrepp och mätmetoder med tillämpningar inom främst yt- och kolloidkemi. 
3 Kursens innehåll 
Kursen består av tre moment. Två av dessa behandlar tekniker som används för att 
studera problem inom yt- och kolloidkemi på en molekylär nivå: 
1) Kärnmagnetisk resonans med speciell inriktning mot relaxationsfenomen och 
användning av pulsade fältgradienter för att studera diffusion och flöde. 
2) Spridningstekniker med speciell inriktning på ljusspridning. 
3) Klassisk statistisk termodynamik med inriktning mot teorier för vätskors struktur. 
4 Undervisning och examination 
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. 
Laborationerna utgör tillämpningar av de moment som behandlats på föreläsningarna. 
Stor vikt läggs vid muntlig och skriftlig presentation av resultat erhållna på 
laborationerna. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. 
Betygsgraderna är Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som ej 
godkänts vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning 
härtill. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs 70 p i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, inklusive 
KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 10 p, KEM103 
Kemi, grundkurs 3, 10 p, KEM016 Fysikalisk kemi, 10 p, samt MAT121, 10 p. 
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen. 
6 Kurslitteratur 
Enligt en av institutionen fastställd kurslista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem 
veckor före kursstart. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEMXY1 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEMXY1 KEMI, EXAMENSARBETE 10 poäng, fastställd av 
matematisk-naturvetenskapliga utbildningsnämnden 1993-09-06, ändrad 99-12-29 
___ _______________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en kandidatkurs (nivån 41-60 p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursen syftar till att fördjupa och komplettera kunskaperna inom ett av kemins 
områden, att ge inblick i kemisk forskningsmetodik och att ge träning i muntlig 
och skriftlig rapportering 
3 Kursens innehåll 
Examensarbetet bedrives med inriktning mot en av de kemiska ämnesgrenar, 
som förtecknas nedan. För varje ämnesgren anges också kurskoden för 
motsvarande inriktning av examensarbetet. 
KEM211 Organisk kemi 
KEM311 Oorganisk kemi 
KEM411 Biokemi 
KEM421 Växtbiokemi 
KEM431 Molekylär biofysik 



KEM511 Analytisk kemi 
KEM611 Fysikalisk kemi 
KEM631 Teoretisk kemi 
KEM641 Kemisk fysik 
En laborativ eller teoretisk arbetsuppgift med anknytning till aktuell kemisk 
forskning inom ämnesgrenen bearbetas. Arbetsuppgiften väljes i samråd med 
examinator. 
4 Undervisning och examination 
Den studerande bearbetar under handledning en mindre forskningsuppgift, 
bedriver litteraturstudier i anslutning härtill och deltager i 
seminarieövningar inom ämnesgrenen. Därutöver kan inslag av 
metodikundervisning förekomma. Kursen avslutas med skriftlig och muntlig 
redovisning av arbetsresultaten. Den skriftliga redovisningen skall dels ha en 
sammanfattningpå engelska, dels åtföljas av en kort beskrivning på svenska 
avsedd för en bredare publik. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 
KEMXY1 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till examensarbetet krävs oavsett inriktning kurser i kemi till en 
omfattning av 50 poäng. Däri skall ingå 
• kurserna KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 
10 p, och KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, 
• en för varje inriktning särskild angiven kurs om 10 p enligt nedanstående 
förteckning: 
Inriktning av examensarbetet Särskilt angiven kurs 
KEM211 Organisk kemi KEM012 Organisk kemi 
KEM311 Oorganisk kemi KEM113 Oorganisk kemi 
KEM411 Biokemi KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 
KEM421 Växtbiokemi KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 
KEM431 Molekylär biofysik KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 
KEM511 Analytisk kemi KEM005 Analytisk kemi 
KEM611 Fysikalisk kemi KEM016 Fysikalisk kemi eller 
KEM017 Yt- och kollidkemi 
KEM631Teoretisk kemi KEM016 Fysikalisk kemi 
KEM641 Kemisk fysik KEM016 Fysikalisk kemi 
Utöver kurser i kemi krävs kurs i matematik, MAT121 Matematik 1 alfa, 10 p. 
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till 
kursen. För vissa arbetsuppgifter kan ytterligare förkunskaper krävas. 
7 Övriga upplysningar 
Efter medgivande från examinator kan studerande fullgöra kursen på kemiskt 
laboratorium utanför högskolan. 
Det rekommenderas att i den studerandes förkunskaper ingår sådan/a 
fördjupningskurs/er som är relevant/a för examensarbetet. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEMXY2 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEMXY2 KEMI, EXAMENSARBETE 20 poäng, fastställd av 
matematisk-naturvetenskapliga utbildningsnämnden 1993-09-06, ändrad 99-12-29. 
___________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en magisterkurs (nivån 61-80 p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursen syftar till att fördjupa och komplettera kunskaperna inom ett av kemins 



områden, att ge inblick i kemisk forskningsmetodik och att ge träning i muntlig 
och skriftlig rapportering. 
3 Kursens innehåll 
Examensarbetet bedrives med inriktning mot en av de kemiska ämnesgrenar, 
som förtecknas nedan. För varje ämnesgren anges också kurskoden för 
motsvarande inriktning av examensarbetet. 
KEM212 Organisk kemi 
KEM312 Oorganisk kemi 
KEM412 Biokemi 
KEM422 Växtbiokemi 
KEM432 Molekylär biofysik 
KEM512 Analytisk kemi 
KEM612 Fysikalisk kemi 
KEM632 Teoretisk kemi 
KEM642 Kemisk fysik 
En laborativ eller teoretisk arbetsuppgift med anknytning till aktuell kemisk 
forskning inom ämnesgrenen bearbetas. Arbetsuppgiften väljes i samråd med 
examinator. 
4 Undervisning och examination 
Den studerande bearbetar under handledning en mindre forskningsuppgift, 
bedriver litteraturstudier i anslutning härtill och deltager i seminarieövningar 
inom ämnesgrenen. Därutöver kan inslag av metodikundervisning förekomma. 
Kursen avslutas med skriftlig och muntlig redovisning av arbetsresultaten. Den 
skriftliga redovisningen skall dels ha en sammanfattning på engelska, dels 
åtföljas av en kort beskrivning på svenska avsedd för en bredare publik. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till examensarbetet krävs oavsett inriktning kurser i kemi till en 
omfattning av 60 poäng. Däri skall ingåKEMXY2 
• kurserna KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 
10 p, KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, 
• en för varje inriktning särskild angiven kurs om 10 p enligt nedanstående 
förteckning: 
Inriktning av examensarbetet Särskilt angiven kurs 
KEM212 Organisk kemi KEM012 Organisk kemi 
KEM312 Oorganisk kemi KEM113 Oorganisk kemi 
KEM412 Biokemi KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 
KEM422 Växtbiokemi KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 
KEM432 Molekylär biofysik KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 
KEM512 Analytisk kemi KEM005 Analytisk kemi 
KEM612 Fysikalisk kemi KEM016 Fysikalisk kemi eller 
KEM017 Yt- och kollidkemi 
KEM632 Teoretisk kemi KEM016 Fysikalisk kemi 
KEM642 Kemisk fysik KEM016 Fysikalisk kemi, 
• utvöver kurs enligt ovan ytterligare minst en av kurserna 
KEM012 Organisk kemi, 10 p, 
KEM113 Oorganisk kemi, 10 p, 
KEM005 Analytisk kemi, 10 p, 
KEM016 Fysikalisk kemi, 10 p, 
KEM017 Yt- och kolloidkemi, 10 p, 
MOB001 Cellens biologi och kemi 1,10 p, alt. KEM004 Biokemi, 10 p. 
För examensarbetena KEM412, KEM422 och KEM432 skall vid sidan av 
MOB002 minst två av ovanstående kurser ingå. 
• minst en fördjupningskurs i kemi om 10 p på kandidatnivå (41-60 p). 
Utöver kurser i kemi krävs kurs i matematik, MAT121 Matematik 1 alfa, 10 p. 
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till 
kursen. För vissa arbetsuppgifter kan ytterligare förkunskaper krävas. 



7 Övriga upplysningar 
Efter medgivande från examinator kan studerande fullgöra kursen på kemiskt 
laboratorium utanför högskolan. 
Det rekommenderas att i den studerandes förkunskaper ingår sådan/a 
fördjupningskurs/er som är relevant/a för examensarbetet. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEMXY3 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEMXY3 KEMI, EXAMENSARBETE 10 poäng, fastställd av 
matematisk-naturvetenskapliga utbildningsnämnden 1993-12-08, ändrad 99-12-29 
________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en magisterkurs (nivån 61-80 p) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
2 Kursens mål 
Kursen syftar till att fördjupa och komplettera kunskaperna inom ett av kemins 
områden, att ge inblick i kemisk forskningsmetodik och att ge träning i muntlig 
och skriftlig rapportering. 
3 Kursens innehåll 
Examensarbetet bedrives med inriktning mot en av de kemiska ämnesgrenar, 
som förtecknas nedan. För varje ämnesgren anges också kurskoden för 
motsvarande inriktning av examensarbetet. 
KEM213 Organisk kemi 
KEM313 Oorganisk kemi 
KEM413 Biokemi 
KEM423 Växtbiokemi 
KEM433 Molekylär biofysik 
KEM513 Analytisk kemi 
KEM613 Fysikalisk kemi 
KEM633 Teoretisk kemi 
KEM643 Kemisk fysik 
En laborativ eller teoretisk arbetsuppgift med anknytning till aktuell kemisk 
forskning inom ämnesgrenen bearbetas. Arbetsuppgiften väljes i samråd med 
examinator. 
4 Undervisning och examination 
Den studerande bearbetar under handledning en mindre forskningsuppgift, 
bedriver litteraturstudier i anslutning härtill och deltager i seminarieövningar 
inom ämnesgrenen. Därutöver kan inslag av metodikundervisning förekomma. 
Kursen avslutas med skriftlig och muntlig redovisning av arbetsresultaten. Den 
skriftliga redovisningen skall dels ha en sammanfattning på engelska, dels 
åtföljas av en kort beskrivning på svenska avsedd för en bredare publik. 
Betygsgraderna är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till examensarbetet krävs oavsett inriktning kurser i kemi till en 
omfattning av 60 poäng. Däri skall ingå 
KEMXY3 
• kurserna KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, grundkurs 2, 
10 p, KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, 
• en för varje inriktning särskild angiven kurs om 10 p enligt nedanstående 
förteckning: 
Inriktning av examensarbetet Särskilt angiven kurs 
KEM213 Organisk kemi KEM012 Organisk kemi 
KEM313 Oorganisk kemi KEM113 Oorganisk kemi 
KEM413 Biokemi KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 
KEM423 Växtbiokemi KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 



KEM433 Molekylär biofysik KEM004 Biokemi eller 
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 
KEM513 Analytisk kemi KEM005 Analytisk kemi 
KEM613 Fysikalisk kemi KEM016 Fysikalisk kemi eller 
KEM017 Yt- och kollidkemi 
KEM633 Teoretisk kemi KEM016 Fysikalisk kemi 
KEM643 Kemisk fysik KEM016 Fysikalisk kemi 
• utvöver kurs enligt ovan ytterligare minst en av kurserna 
KEM012 Organisk kemi, 10 p, 
KEM113 Oorganisk kemi, 10 p, 
KEM005 Analytisk kemi, 10 p, 
KEM016 Fysikalisk kemi, 10 p, 
KEM017 Yt- och kolloidkemi, 10 p, 
MOB001 Cellens biologi och kemi 1,10 p, alt. KEM004 Biokemi, 10 p. 
För examensarbetena KEM413, KEM423 och KEM433 skall vid sidan av 
MOB002 minst två av ovanstående kurser ingå. 
• minst en fördjupningskurs i kemi om 10 p på kandidatnivå (41-60 p), 
• examensarbete KEMXY1, 10 poäng, inom valfri kemisk ämnesgren. 
Utöver kurser i kemi krävs kurs i matematik, MAT121 Matematik 1 alfa, 10 p. 
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till 
kursen. För vissa arbetsuppgifter kan ytterligare förkunskaper krävas. 
7 Övriga upplysningar 
Efter medgivande från examinator kan studerande fullgöra kursen på kemiskt 
laboratorium utanför högskolan. 
Det rekommenderas att det i den studerandes förkunskaper ingår sådan/a 
fördjupningskurs/er som är relevant/a för examensarbetet. 
 
 
 
 
LUNDS UNIVERSITET KEM711 
KEMICENTRUM 
Kursplan för KEM711, Läkemedelskemi med examensarbete, 40 poäng / Medicinal 
Chemistry with Degree Project fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens 
utbildningsnämnd 2002-03-14 
________________________________________________________________________ 
1 Kursens plats i utbildningen 
Kursen är en magisterkurs (nivån 60 – 80 poäng) i ämnesområdet kemi vid den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Projektdelen kan även ingå i 
forskarutbildningen. 
2 Kursens mål 
Kursen består av två delar: ett projekt och ett examensarbete vardera omfattande 20 
poäng. 
Studenterna skall efter genomfört projekt ha 
�erfarenhet av momenten i modern läkemedelsutveckling 
�kunskaper om modellering och proteinstrukturbestämning 
�fördjupade kunskaper i organisk syntes 
�utökade kunskaper i de metoder inom analytisk kemi, biokemi och fysikalisk kemi 
som är förknippade med läkemedelsutveckling 
�erfarenhet av att arbeta i projektgrupp 
För examensarbetet gäller samma mål som för andra examensarbeten inom 
kemiutbildningen. 
3 Kursens innehåll 
I projektdelen behandlas olika steg i läkemedelsdesign från en känd receptorstruktur fram 
till formuleringsstadiet. Projektarbetet har inslag av kortare kurser där studenterna 
kompletterar sina kunskaper med metoder och teorier som är nödvändiga för 
genomförandet. Följande moment ingår 
�modelleringsexperiment med möjliga ligander till den valda receptorn 
�syntes av några ligander 
�test av ligandernas aktivitet 



�undersökning av ligandernas fysikalisk-kemiska egenskaper 
�studier av ligandernas nedbrytning 
�kristallografisk undersökning av receptor-ligandkomplex 
�redovisning 
I examensarbetet väljer studenten antingen att involveras i ett verkligt utvecklingsprojekt 
i nära samarbete med ett läkemedelsföretag eller att specialisera sig på ett eller flera 
moment inom designcykeln genom att på en forskningsavdelning utföra ett fördjupat 
arbete inom detta område. 
4 Undervisning och examination 
Undervisningen sker främst i form av handledning men i de korta kursmomenten, som 
kan ingå både i projektdelen och i examensarbetet, ges föreläsningar, laborationer och 
demonstrationer. Under examensarbetsperioden träffas kursdeltagarna till regelbundna 
seminarier för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 
Examinationen på de korta kursmomenten kan vara skriftlig eller muntlig. Som betyg 
används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För den som ej blivit godkänd vid 
ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. 
Projektredovisningen sker både skriftligt och i seminarieform. Examensarbetet redovisas 
som andra examensarbeten inom kemiutbildningen. Som betyg på hela kursen används 
något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 
5 Särskilda behörighetsvillkor 
För tillträde till kursen krävs: KEM101 Kemi, grundkurs 1, 10 p, KEM102 Kemi, 
grundkurs 2, 10 p, MAT121 Matematik 1 alfa, 10 p, KEM103 Kemi, grundkurs 3, 10 p, 
MOB001 Cellens biologi och kemi 1, 10 p, MOB002 Cellens biologi och kemi 2, 10 p, 
KEM012 Organisk kemi, 10 p och KEM005 Analytisk kemi, 10 p, samt antingen 
KEM023 Organisk kemi, fördjupningskurs, 10 p, eller KEM052 Analytisk kemi, 
fördjupningskurs, 10 p. Motsvarande förkunskaper som inhämtats på annat sätt ger också 
tillträde till kursen. 
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Kurser 
Kurskod Kursbenämning Poäng

Grundläggande kurser, nivå 1-
40 poäng  

 

KEM101 Kemi, grundkurs 1 (1-10) 10
KEM102 Kemi, grundkurs 2 (1-10) 10
KEM103 Kemi, grundkurs 3 (21-30) 10
MOB001 Cellens biologi och kemi 1 (11-20) 10
MOB002 Cellens biologi och kemi 2 (31-40) 10
KEM005 Analytisk kemi (21-30) 10
KEM012 Organisk kemi (31-40) 10
KEM113 Oorganisk kemi (31-40) 10
KEM016 Fysikalisk kemi (31-40) 10
KEM017 Yt- och kolloidkemi (21-30) 10
KEM009 Miljökemi (21-30) 10
Fördjupningskurser, nivå 41-60 
poäng  

 

KEM023 Organisk kemi, fördjupningskurs 10
KEM032 Metallorganisk kemi 10
KEM033 Oorganisk kemi, fördjupningskurs 10
KEM041 Biokemisk metodik 10
KEM045 Biokemi, fördjupningskurs 10
KEM046 Strukturbiokemi och bioinformatik 10
KEM052 Analytisk kemi, fördjupningskurs 10
KEM053 Analytisk kemi med miljökemisk inriktning 10
KEM055 Bioanalytisk kemi 10
KEM063 Teoretisk kemi 10
KEM064 Yt- och kolloidkemi, fördjupningskurs 10
KEM065 Fysikalisk kemi, fördjupningskurs 10
KEMxy1 Kemi, examensarbete (51-60) 10
KEMxy2 Kemi, examensarbete (61-80) 20
KEM711 Läkemedelskemi med examensarbete 40
Forskarutbildningskur-
ser

 

KEM514 Elektroanalytisk kemi 10

  

Om ämnet och dess an-
knytning till arbets-
marknaden
Kemiska institutionen vid universi- 

tetets matematisk-naturvetenskapliga 
fakultet utbildar kemister med na-
turvetenskaplig bakgrund för arbets-
uppgifter inom kemisk industri, 

läkemedelsindustri, universitet och 
högskolor, offentliga institutioner 
och myndigheter, konsultföretag, 
sjukhus m m. Naturvetarkemisterna 
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är ofta laborativt verksamma med 
arbetsuppgifter inom forskning, 
produktion, utveckling, planering, 
miljövård etc. Kemister används 
också för försäljnings- och informa-
tionsarbete. 

Utbildningen kan också användas 
till att förvärva de ämneskunskaper 
som krävs för att undervisa i kemi på 
gymnasiet eller i grundskolan. 

Kemistudier ingår i större eller 
mindre utsträckning i andra naturve-
tenskapliga utbildningar med annat 
mål än examen i kemi, t ex utgör 
kurser i kemi förkunskapskrav för 
fortsatta studier i biologi och bio-
medicin.  

Kemister med naturvetenskaplig 
grundutbildning fortsätter i stor 
utsträckning med forskarutbildning i 
kemi. 
 

Examina 
Målet för studier i kemi kan vara 
enbart någon eller några kurser i 
ämnet som komplement i annan 
utbildning eller en examen med 
kemi som huvudämne. I det fall 
kemistudierna är inriktade mot bio-
kemi med visst inslag av kurser i 
biologi kan huvudämnet även vara 
molekylärbiologi.  

Ifrågavarande examina är filo-
sofie magisterexamen 
och filosofie kandidat-
examen. Den förra omfattar 
minst 160 poäng varav minst 80 
poäng skall vara i huvudämnet. I 
huvudämnet skall ingå ett självstän-
digt arbete, examensarbete, om 20 
poäng (el 10+10 p). Kandidat-
examen omfattar totalt minst 120 
poäng med minst 60 poäng, inkl 10 
poäng examensarbete, i huvud-
ämnet.  

Minimikraven för examen vad av-
ser obligatoriska och valfria kurser 
framgår av den följande framställ-
ningen.  

Utöver studier i huvudämnet skall 
i examen ingå kurser i andra ämnen, 
för magisterexamen sammanlagt 
minst 40 poäng och för kandidatex-
amen minst 20 poäng. Alla universi-
tetsämnen kan komma ifråga, inte 
enbart naturvetenskapliga ämnen 
utan även ämnen såsom  språk, eko-
nomi. etc. Med kemi som huvud-
ämne följer dock automatiskt krav 
på 10 poäng matematik.  
 

 

Studievägar 
Uppgifterna i denna utbildningsbe-
skrivning behandlar studier i kemi 
oavsett om dessa sker inom program 
eller på fristående kurs. Samma ut-
bud av kurser används, och den 
studerande kan i båda fallen i stor 
utsträckning själv bestämma sin stu-
dieväg genom successiva och fria val 
med den begränsning som förkun-
skapskraven till de enskilda kurserna 
utgör. Flertalet kursplatser är dock 
avsatta för programstuderande, vilka 
också omfattas av olika former av 
platsgarantier. 

Antagning till programstudier 
som siktar mot en examen i kemi 
sker genom endera av två olika 
ingångar till programmet för mate-
matisk-naturvetenskaplig utbildning, 
ingång matematik-datavetenskap-
fysik-kemi eller ingång kemi.... För 
studier i kemi med examen i mole-
kylärbiologi som mål finns ingången    
kemi/molekylärbiologi. . . . (På biolo-
gisidan finns en motsvarande ingång 
biologi/molekylärbiologi.) 
 
Normal studieväg mot

examen med huvudämne

kemi  
Första året. Studierna enligt in-
gång kemi startar med en ter-
mins kemistudier, kurserna Kemi, 
grundkurs 1 och 2, vardera 10 p. 

Andra terminen inleds med 10 po-
äng matematik, varefter följer Kemi, 
grundkurs 3, 10 p. 

Ingång ma-da-fy-ke    
startar med en termins matematik-
studier, varefter den studerande 
väljer vilket av ämnena matematik, 
datavetenskap, fysik eller kemi man 
vill fortsätta med. Den som väljer 
kemi läser grundkurs 1 och 2 under 
andra terminen, medan grundkurs 3 
följer först den tredje terminen.  

Grundkurserna 1, 2 och 3 utgör 
en introduktion till kemiämnet och 
innehåller grundläggande moment 
från ett brett register av kemins olika 
delområden. Samtliga tre är obliga-
toriska för såväl kandidat- som ma-
gisterexamen i kemi. 

Andra året. Den studerande äg-
nar andra året åt kurser på nivån 21-
40 poäng, som är grundläggande 
inom var sin speciella ämnesgren av 
kemin. F.n. finns åtta kurser på 
denna nivå, Analytisk kemi, Fysika-
lisk kemi, Oorganisk kemi, Organisk 
kemi, Yt- och kolloidkemi, Cellens 
biologi och kemi 1 och 2 samt Mil-
jökemi. Minst två av de sex först-
nämnda kurserna krävs för magister-
examen i kemi och minst en för 
kandidatexamen.  

Under det tredje och fjärde året 
fortsätter den studerande med för-
djupningskurser i kemi, utför exa-
mensarbete samt skapar bredd i sin 
utbildning genom att läsa kurser i 
andra universitetsämnen. För magis-
terexamen krävs minst en fördjup-
ningskurs i kemi. Det finns också 
viss möjlighet att infoga forskarut-
bildningskurser i utbildningen på 
magisternivå. 

 
Studieväg mot examen

med huvudämne moleky-

lärbiologi.

Följande beskrivning avser en stu-
dieväg mot en examen i molekylär-
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biologi som i första hand har en 
kemisk-biokemisk inriktning. 

Under första året följer studierna 
samma ordning som studier inrikta-
de mot examen i kemi. Dock är 
endast kurserna Kemi, grundkurs 1 
och 2 obligatoriska för examen.  

Under andra åandra åandra åandra åretretretret läses kemikurser 
på nivån 21-40 poäng, däribland 
kurserna Cellens biologi och kemi 1 
och 2, vilka är obligatoriska för exa-
men och ingår i huvudämnet mole-
kylärbiologi.  

Under andra eller tredje året kan 
man också läsa de grundläggande 
biologikurser som obligatoriskt skall 
ingå i huvudämnet molekylärbiologi 
i examen. Dessa kurser är Genetik, 5 
p, och Mikrobiologi, 5 p, samt, 
förutsatt att Kemi, grundkurs 3 har 
tagits, en av kurserna Humanfysio-
logi, 10 p, och Molekylär växtbiolo-
gi, 10 p, i annat fall båda (se utbild-
ningsbeskrivning för biolo-
gi/molekylärbiologi).  

För tredje och fjärde årettredje och fjärde årettredje och fjärde årettredje och fjärde året gäller 
samma villkor som för studier mot 
kemiexamen. Som fördjupningskur-
ser i molekylärbiologi utnyttjas de 
biokemiska fördjupningskurserna 
men därutöver finns en rad fördjup-
ningskurser i biologi (se utbild-
ningsbeskrivning för biolo-
gi/molekylärbiologi) och biomedi-
cin, som kan utnyttjas inom huvud-
ämnet molekylärbiologi.  
 
Alternativa studievä-

gar 
Programstuderande som följer ovan 
skisserade studievägar omfattas av 
olika slag av platsgarantier. Avvikel-
ser är dock möjliga redan efter fösta 
året. Kurser kan fritt väljas inom det 
matematisk-naturvetenskapliga om-
rådet inom de gränser som ges av 
förkunskapskrav och platstillgång. 
Efterhand ges i studierna allt större 
möjlighet att oavsett ämne få tillträ-

de till kurser inom hela det matema-
tisk-naturvetenskapliga området. 
Den ingång enligt vilken studierna 
påbörjats bestämmer därigenom inte 
nödvändigtvis huvudämnet i exa-
men. Detta görs genom de successiva 
valen av kurser och slutgiltigt genom 
valet av ämne för examensarbetet.  
  
Grundläggande kurser 

 
KEM101 Kemi, grundkurs
1
(1-10)
Kursen utgör en introduktion till 
kemin med en organisk-biokemisk 
inriktning. Den inleds med grund-
läggande atomteori och kemisk 
bindning och fortsätter med att be-
handla strukturteori och bindnings-
förhållanden för kolföreningar. En 
genomgång ges av de vanligaste 
ämnesklasserna hos kolföreningar 
och av mekanismer för deras reak-
tioner. Vidare behandlas biokemiskt 
intressanta grupper av föreningar 
såsom polysackarider, proteiner, 
nukleinsyror, lipider och enzymer. 
Laborationer (ca 50 timmar). 
Förkunskaper:  

Matematik D eller 3 åk N T eller 
etapp 4,  
Fysik B eller 3 åk N T eller  
etapp 4,  
Kemi B eller 3 åk N eller 2 åk T 
eller 1 åk TeKe eller etapp 3  
Lägst betyget godkänd eller 3 i 
vart och ett av ämnena. 

 
KEM102 Kemi, grundkurs
2
(1-10)
Kursen läses i allmänhet efter 
KEM101 men kan utnyttjas som en 
introduktion till kemin från en oor-
ganisk-fysikaliskt kemisk synvinkel. 
Den behandlar elementär kemi med 
utgångspunkt i periodiska systemet, 
t ex atomteori, grundämnenas egen-

skaper, bindningsförhållanden, ke-
min för olika slag av oorganiska 
ämnesklasser. 

Studiet av kemisk jämvikt i ho-
mogena och heterogena system utgör 
en betydande del av kursen. Därtill 
kommer moment som behandlar 
elementär termodynamik och elek-
trokemi. I oorganisk kemi ges till-
lämpningar från grundämnenas 
kretslopp i naturen och metallernas 
roll i biokemiska processer. Labora-
tioner (ca 55 tim). 

Förkunskaper: Se 
KEM101 
 
KEM103 Kemi, grundkurs
3
(21-30) 
Kursen har en fysikaliskt kemisk 
inriktning kompletterad med en 
biofysikalisk tillämpning. Den be-
handlar klassisk termodynamik, 
transportprocesser och kemisk kine-
tik, elementär kvantmekanik och 
spektroskopi samt ger en introduk-
tion till biologiska makromolekylers 
struktur och funktion. Sju labora-
tionsdagar. Kursen avslutas med en 
veckas projektarbete. 

Förkunskaper: KEM101-
102 och MAT121 (Matematik 1 
alfa) 
 
MOB001 Cellens biologi
och kemi 1 (11-20) 
Kursen kan ingå i huvudämnena 
biologi, kemi och molekylärbiologi. 

Cellfunktioner hos bakterier, väx-
ter och djur studeras med utgångs-
punkt från cellens strukturella upp-
byggnad och molekylära samman-
sättning. I kursen behandlas mo-
ment som proteiners, nukleinsyrors 
och membraners struktur och funk-
tion, energiomvandlingars cellulära 
roll och lokalisering, vattnets cellulä-
ra betydelse, cellers reproduktion 
och differentiering, replikation av 
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DNA, transkription och proteinsyn-
tes, organisation av genom et och 
grundläggande immunologi. 

Laborationer.  
Förkunskaper: KEM101 

 
MOB002 Cellens biologi
och kemi 2 (31-40) 
Kursen kan ingå i huvudämnena 
kemi och molekylärbiologi. 

Kursen ger fördjupde kunskaper 
om kemiska reaktioner i cellen utgå-
ende från grundläggande definitio-
ner och begrepp. I kursen behandlas 
bl a proteiners struktur och funk-
tion; enzymkatalys; elektrontrans-
port och oxidativ fosforylering, foto-
syntes; cellens metabolism och dess 
reglering; växt- och djurcellers sig-
nalsystem; interaktioner mellan 
cytoskelett och plasmamembraner; 
cellbiologiska metoder.  

Två flerdagarslaborationer om 
tillsammans ca 80 tim utförs. 

 Förkunskaper: 
KEM101-102 och MOB001 
 
KEM005 Analytisk kemi
(21-30) 
Kursen ger grundläggande teoretiska 
kunskaper om moderna instrumen-
tella analysmetoder såsom spektro-
skopiska, kromatografiska och elek-
trometriska metoder. Introduktion 
ges till mätteknik och signalbehand-
ling med operationsförstärkare och 
datoranslutning. Principer för utvär-
dering och kontroll av analysresultat 
behandlas.  

Laborationer avsedda att ge fär-
dighet i användning av analytiska 
instrument utförs i anslutning till 
teorin. 

Förkunskaper: KEM101-
102 

  
KEM012 Organisk kemi
(31-40) 
Kursen behandlar struktur och reak-

tivitet för kolföreningar samt därtill 
hörande analytiska metoder, främst 
spektroskopiska (IR, NMR, MS). 
Organisk kemisk reaktionslära bely-
ses ur syntesstrategiskt perspektiv. 
Laborationer, som omfattar syntes 
och identifiering av organiska före-
ningar, ger träning i organisk kemisk 
arbetsmetodik.  

Förkunskaper: KEM101-
103  
  
KEM113 Oorganisk kemi
(31-40) 
Kursen behandlar koordinationsför-
eningar inom modern oorganisk 
kemi, särskilt i gränsskiktet mot 
metallorganisk och fasta tillståndets 
kemi. Kemisk bindning med an-
vändning av molekylorbitalteori, 
symmetri och gruppteori ingår med 
tillämpningar inom spektroskopi, 
kristallografi samt kinetik inkl reak-
tionsmekanismer och katalys. Labo-
rationer.  

Förkunskaper: KEM101-
103 och MAT121 
 
KEM016 Fysikalisk kemi
(31-40) 
Kursen omfattar grundläggande 
kvantmekanik, statistisk mekanik 
och spektroskopi. Vidare behandlas 
materiens elektriska och magnetiska 
egenskaper med speciell inriktning 
mot intermolekylär växelverkan samt 
kemisk dynamik och transportpro-
cesser. Laborationer.  

Förkunskaper: KEM101-
103 och MAT121 
 
 
 
KEM017 Yt- och kolloid-
kemi (21-30) 
Kursen ger grundläggande fysikalisk-
kemiska kunskaper om fenomen 
som berör gränsytor och/eller kolloi-
dala partiklar. Begrepp och fenomen 

som behandlas inkluderar ytspän-
ning/ytenergi, vätning, emulsioner, 
kapilläruppsugning, polymerlös-
ningar, gelsvällning, kolloidal stabili-
tet, ljusspridning och reologi med 
tillämpningar på biologiska mem-
bran, läkemedelsberedning, sauce 
mayonaise, målarfärg, lera etc. Labo-
rationer. 

Förkunskaper: KEM101-
102 
 
KEM009 Miljökemi (21-
30) 

Kursen omfattar studier av grund-
läggande principer med betydelse för 
kemiska processer i atmosfär, natur-
liga vatten och jordar. Fokus ligger 
kring de villkor som gäller för upp-
rätthållande av "sunda" , hållbara 
system och hur dessa rubbas av 
mänsklig aktivitet. Miljöförorening-
ars effekter på bilogiska system be-
handlas med tonvikt på förståelse av 
samband mellan kemisk struktur och 
biologiska effekter.  

Genom hela kursen löper ett pro-
jektarbete med laborativa inslag.  

Förkunskaper: KEM101-
102 
 

Fördjupningskurser 
 
KEM023 Organisk kemi,
fördjupningskurs, 10 p 
Kursens teoretiska del omfattar or-
ganisk kemisk reaktionslära och 
retrosyntetisk analys samt fysikalisk 
organisk kemi. Laborationerna avser 
att ge avancerade kunskaper i orga-
nisk-kemisk arbetsmetodik och om-
fattar även arbete i halvmikroskala. 
Identifikation och analys sker med 
hjälp av gas- och vätskekromatografi 
samt IR- och NMR-spektroskopi.  

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM103 och KEM012 
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KEM032 Metallorganisk
kemi, 10 p 
Kursen behandlar metallorganiska 
typreaktioner och reagens i katalys 
och organisk syntes, databaser och 
applikation av analysmetoder i me-
tallorganisk kemi. Orientering om 
metallorganisk processindustri. La-
borationer svarar för ca hälften av 
kursens omfång.  

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM103, KEM012 och 
KEM113 
 
KEM033 Oorganisk kemi,
fördjupningskurs, 10 p 
Kursen behandlar koordinationske-
mi. Med exempel från övergångsme-
tallernas koordinationsföreningar, 
bio-oorganisk kemi och metallorga-
nisk kemi behandlas struktur- och 
bindningslära, reaktionsmekanismer 
och kinetik samt karaktäriseringsme-
toder (NMR, röntgendiffraktion, 
molekylspektroskopi). Praktiska 
färdigheter i oorganisk syntes, kine-
tik och röntgenkristallografi övas 
genom laborationer. 

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM103, KEM113 och 
MAT121 
 
KEM041 Biokemisk meto-
dik,
10 p  
Kursen kan ingå i huvudämnena 
kemi och molekylärbiologi.  

Kursen är inriktad mot biokemisk 
metodik, speciellt preparation och 
analys för vilka områden de kemiska 
och fysikaliska principerna behand-
las. Laborationerna ger praktisk 
förtrogenhet med modern biokemisk 
metodik och instrumentering.  

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM101-102 och 

MOB001  
 
KEM045 Biokemi, för-
djupningskurs, 10 p  
Kursen kan ingå i huvudämnena 
kemi och molekylärbiologi.  

Kursen behandlar proteiners 
funktion och molekylära mekanis-
mer varvid särskild vikt läggs vid 
tillämpningar inom membranbio-
kemi. Laborationer ger insikt och 
övning i olika moment av moleky-
lärbiologisk teknik användbara för 
proteinstudier på molekylär nivå. 

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM102 och KEM041 el 
MOB002 
 
KEM046 Strukturbiokemi
och bioinformatik, 10
p (skiljer sig marginellt från tidigare 
kurs KEM043) 
Kursen kan ingå i huvudämnena 
kemi och molekylärbiologi.  

Kursen vill ge insikter om sam-
bandet mellan biomolekylers tredi-
mensionella struktur och biologiska 
funktion. Kursen är särskilt inriktad 
mot aktuella frågor kring enzymers 
och enzymkomplex funktionssätt, 
proteiners växelverkan med nuklein-
syror, kofaktorer och läkemedel. 
Metoder för studier av makromole-
kylers struktur med röntgendiffrak-
tion och NMR behandlas. Vidare 
ges in introduktion till bioinforma-
tik. Datorlaborationer omfattar bl a 
studier av proteiners tredimensionel-
la struktur. 

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM102 och MOB002 
 
KEM052 Analytisk kemi,
fördjupningskurs, 10 p 
Kursen ger djupgående teoretisk 
behandling av kromatografisk sepa-
ration och bakomliggande fördel-

nings- och adsorptionsjämvikter. 
Instrumentering och experimentell 
teknik för gaskromatografi och hög-
upplösande vätskekromatografi be-
handlas. I ett avsnitt studeras kapil-
lärelektrofores. 

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM101-102 och 
KEM005 

 
 

 
KEM053 Analytisk kemi
med miljökemisk in-
riktning, 10 p 
Kursen avser ge insikter om kemiskt 
betingade miljörisker och kännedom 
om de viktigaste analytiska  tekni-
kerna för miljöanalyser. I kursen 
behandlas arbetsmiljöanalys och 
analys av yttre miljö, luft och vatten 
med hänsyn tagen till kvalitets- och 
miljörättsliga krav.  

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM101-102 och 
KEM005 
 
KEM054 Bioanalytisk
kemi, 10 p 
Kursen behandlar metodik för analys 
av biologiska prov (t ex blodplasma, 
urin) med avseende på små moleky-
ler (t ex läkemedel och metaboliter) 
och på makromolekyler (t ex protei-
ner). De tekniker som används är 
gas- och vätskekromatografi, mass-
spektroskopi, kapilärelektrofores, 
kombinerade tekniker (GC-MS, LC-
MS) samt tekniker som utnyttjar 
biologisk igenkänning (t ex enzym-
baserade, immunokemiska eller 
receptorbaserade tekniker).  

Förkunskaper: KEM005 
och 
KEM052 
 
KEM063 Teoretisk kemi,
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10 p 
Kursen ger grundläggande kunska-
per om teoretiska modeller som 
används för att beskriva kemiska 
fenomen. Den omfattar tre delar, 
kvantmekanik, kvantkemi och statis-
tisk mekanik. Kursen ges ej regel-
bundet. 

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM103, KEM016 och 
MAT121 
 
KEM064 Yt- och kolloid-
kemi, fördjupnings-
kurs, 10 p 
Kursen syftar till att ge en djup för-
ståelse av fysikaliskt-kemiska feno-
men inom yt- ock kolloidkemin. 
Den behandlar bl.a. termodynamik 
för självassociation, elektrostatiska 
interaktioner i kolloidala system, 
kolloidal stabilitet, polymerer i lös-
ning. 

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM101-103, KEM017 
och 
MAT121 
 
KEM065 Fysikalisk kemi,
fördjupningskurs, 10 p 
Kursen tar sin utgångspunkt i spekt-
roskopiska tekniker som används för 
att studera problem inom yt- och 
kolloidkemi på en molekylär nivå. 
Metoder som behandlas är kärn-
magnetisk resonans, speciellt relaxa-
tionsfenomen och användning av 
pulsade fältgradienter, spridnings-
tekniker såsom ljusspridning och i 
viss utsträckning kalorimetri. Labo-
rationer. 

Förkunskaper: 70 poäng i 
matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen inkl KEM103, KEM016 och 
MAT121 
 

Examensarbeten 

Examensarbeten i kemi kan utföras 
inom ämnesgrenarna analytisk kemi, 
biokemi, fysikalisk kemi, kemisk 
fysik, molekylär biofysik, oorganisk 
kemi, organisk kemi, teoretisk kemi 
och växtbiokemi. Examensarbete om 
20 p utförs också integrerat i kursen 
KEM711 Läkemedelskemi.  

För Examensarbete, 10 poäng, 
krävs 50 p kemi, vari alltid skall ingå 
KEM101-103 och den grundläg-
gande kurs inom nivån 21-40 p, som 
motsvarar examensarbetets ämnes-
område. Genom KEM103 tillkom-
mer krav på 10 poäng matematik. 

För Examensarbete, 20 poäng, 
krävs 60 p kemi. Utöver kurskraven 
för Examensarbete, 10p tillkommer 
krav på ytterligare en av de sex 
grundläggande kurserna inom nivån 
21-40 p samt en påbyggnadskurs. 
Examensarbete, 20 poäng, för magis-
terexamen kan ersättas av två exa-
mensarbeten om vardera 10 poäng. 
För det senare av dem gäller då 
samma förkunskapskrav som för 
Examensarbete, 20 poäng.  

Examensarbeten, 20 p, inom äm-
nesgrenarna biokemi, molekylär 
biofysik och växtbiokemi kan utnytt-
jas som examensarbete i moleky-
lärbiologi. Förkunskapskrav är där-
vid 60 p av molekylärbiologiska 
kurser, vari de obligatoriska kurserna 
skall ingå (MOB001, MOB002, 
genetik, 5p, mikrobiologi, 5 p, och 
humanfysiologi, 10 p eller molekylär 
växtbiologi, 10 p). 

 Undervisningen består i utföran-
det av en handledd, mindre forsk-
ningsuppgift, litteraturstudier samt 
deltagande i seminarieövningar inom 
ämnesgrenens område. Examination 
sker i allmänhet genom att utförd 
uppgift redovisas genom skriftlig 
rapport och seminarium. 

 
KEM711 Läkemedelskemi
med examensarbete, 40

p
Kursen består av en projektdel om 
20 p och ett examensarbete med en 
för läkemedelsutveckling relevant 
forskningsuppgift.  

I projektdelen behandlas stegen i 
läkemedelsdesign från en känd re-
ceptorstruktur fram till formule-
ringsstadiet. Momenten omfattar bl 
a modelleringsexperiment med möj-
liga ligander till en vald receptor, 
syntes av några ligander, test av li-
gandernas aktivitet och undersök-
ning av deras fysikalisk-kemiska 
egenskaper, studier av ligandernas 
nedbrytning, kristallografisk under-
sökning av receptor-ligand-
komplexet. 

I examensarbetsdelen kan studen-
ten antingen involveras i ett verkligt 
utvecklingsprojekt i samarbete med 
läkemedelsföretag eller på en forsk-
ningsavdelning vid institutionen 
utföra ett fördjupat arbete med ett 
eller flera moment inom designcy-
keln.  

Förkunskaper som för ex-
amensarbete, 20 p, inklusive 
MOB002, KEM005, KEM012, 
KEM023 eller KEM052 

 
 
Forskarutbildningskur-

ser 
Forskarutbildningskurser kan i vissa 
fall få ingå i magisterexamen. Dessa 
kurser ges i allmänhet mycket ore-
gelbundet. Följande kurs planeras 
dock t v att ges en gång per år.  
 
KEM514 Elektroanaly-
tisk kemi, 10 p 
Kursen avser att ge kunskap om de 
fysikalisk-kemiska processer som styr 
elektrodkinetik och elektrodmeka-
nismer, ge teoretisk och praktisk 
kunskap om de vanligaste elektro-
analytiska teknikerna samt ge inblick 
i modern forskning kring 
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(bio)kemiskt modifierade elektroder. 
Förkunskaper: 60 p kemi 

inkl KEM005 
 
Undervisning och

examination 
Undervisningen sker i form av labo-
rationer, föreläsningar, demonstra-
tioner, projektarbeten, lektioner och 
gruppövningar. Laborationer och 
demonstrationer är obligatoriska 
moment.  

Den schemalagda undervisnings-
tiden på kemikurserna utgör 20-30 
timmar per vecka. Av dessa ägnas en 
stor del, ofta 10-20 timmar per 
vecka, åt laborationer.  

Samtliga kurser är heltidskurser. 
Kurslitteraturen förekommer hu-

vudsakligen på engelska. Undervis-
ningen på fördjupningskurser ges vid 
vissa tillfällen helt på engelska.   

Examination sker i slutet av varje 
kurs och i allmänhet genom skriftli-
ga prov. Studerande, som inte blivit 
godkänd vid ordinarie provtillfälle, 
erbjuds ytterligare provtillfällen. För 
kurs ges något av betygen Under-
känd, Godkänd eller Väl godkänd. 

 
Studievägledning 

Studievägledaren i kemi träffas på 
Kemicentrum, Sölvegatan 39 C, 
säkrast efter överenskommelse per 
telefon 046-222 83 57.  
E-post: studievagledare@kemi.lu.se.  
Studierektorerna kan nås på tel  
046-222 32 50 eller 222 77 20.  

För ytterligare information om 
kemistudier vid Lunds universitet 
hänvisas till den kemiska grundut-
bildningens hemsida 
http://www.gu.kc.lu.se 

 
Anmälan och antagning 

Central anmälan.  
För antagning till det matema 
tisk-naturvetenskapliga programmet,  
ingång matematik-

datavetenskap-fysik-
kemi, ingång kemi och ingång 
kemi/molekylärbiologi
:  

Anmälan sänds Verket för hög-
skoleservice (VHS), adress enligt 
anmälningsblanketten. Anmäl-
ningsmaterial kan rekvireras på tel 
08-795 23 40 eller från Studentser-
vice, Lunds universitet, Box 117, 
221 00 LUND, tel 020-91 91 91. 
Besöksadress: Sandgatan 3.  

Antagning sker både höst- och 
vårtermin. Sista anmälningsdag är 
15 april inför höstterminen och 15 
oktober inför vårterminen.  

För förkunskapskrav, se anmäl-
ningsmaterialet eller utbildningsbe-
skrivningen för Matematisk-natur-
vetenskaplig utbildning. Observera 
att förkunskapskraven för de olika 
ingångarna i vissa avseenden avviker 
från dem som gäller för den inle-
dande kursen, KEM101. 

 
Lokal anmälan 
Se information i aktuell anmälnings-
katalog, som utkommer i början av 
mars resp september. Katalogen med 
anmälningsblankett kan rekvireras 
på något av följande sätt: 
• På Internet via länk på adressen 

http://www.lu.se/stu/studinfo/ 
bestalln.htm 

• På telefon med knappvalsmeny 
020-91 91 91 

• Direkt på studentservice, Sand-
gatan 3 (Gamla Kirurgen) 

 



     Bilaga 4 
Lärarna inom KC-MNF 
 
Namn Anställning Akademisk titel 

och inriktning 
Anställningens 
omfattning (%) 

Uppskatta 
tjänstgöring i 
procent av tjänst 
GU/FU/Fo/Adm 

Antal C- och D-
examens-
arbeten som 
handleds under 
perioden 

Antalet 
doktorander som 
handleds under 
perioden 

Lo Gorton Professor  Professor 
(Analytisk kemi) 

100 12/40/40/8 0 8 (1) 

Jan-Åke 
Jönsson 

Professor  Professor 
(Analytisk kemi) 

100 75/5/5/15 2 (3) 

Lennart 
Mathiason 

Professor  Professor 
(Analytisk kemi) 

100 47/14/14/25 3 5 

Jenny Emneus Lektor  Docent (Analytisk 
kemi) 

50 
(föräldraledig 
50%) 

13/10/10/17 2 4 

Curt Reiman Lektor  Docent (Jonfysik) 100 16/37/37/10 1 1(1) 
Tautgirdas 
Ruzgas  

Forskarass  Docent (Analytisk 
kemi) 

100 0/30/30/40 2 (6) 

Erland Björklund Forskarass 
 

Fil dr  
(Analytisk kemi)  

80 (föräldra-
ledig 20%) 

6/32/32/10 3 (1) 

       
Cecilia 
Emanuelsson 

Lektor Docent 
(biokemi) 

100 30/20/10/40 0 1 

Mats Hansson Forskarass Docent 
(biokemi) 

100 20/50/20/10 0 3 

Cecilia 
Hägerhäll 

Forskarass Docent 
(biokemi) 

100 20/50/20/10 1 2 

Bengt Jergil Professor Prof (biokemi) 100 5/20/-/75 1 2 
Hans-Olof 
Johansson 

Forskarass FD (biokemi) 100 20/-/80/0 1 0 

Ann Magnusson Forskarass FD (biokemi) 100 20/10/70/0 1 0 
Fikret Mamedov Forskarass PhD (biofysik) 100 20/20/60/0 0 1 
Stenbjörn 
Styring 

Professor Prof (biokemi) 100 5/15/60/20 0 3 

Henrik 
Stålbrand 

Forskarass Docent 
(biokemi) 

100 20/35/35/10 1 4 

Folke Tjerneld Professor Prof (biokemi) 100 15/50/15/20 1 7 
       
Karin Schillen Forskarass Fil.Dr. 

(fys.kemi) 
100 20/60/15/5 1 3 

Magnus Ullner Forskarass Tekn. Dr. (fys. 
kemi) 

100 20/20/55/5 0 1 

Eva Hansson Lektor Docent 
(fys.kemi) 

100 25/-/-/75 0 0 

Lennart Piculell Professor Professor  
(fys. kemi) 

100 25/25/25/25 1 5 

Per Linse Professor Prof (makro-
molek. kemi) 

100 10/50/25/15 0 7 

Håkan 
Wennerström 

Professor Professor  
(fys. kemi) 

100 20/20/40/20 0 3 

Olle Söderman Professor Professor  
(fys. kemi) 

100 25/25/20/30 1 4 

Björn Lindman Professor Professor  
(fys. kemi) 

50 -/40/40/20 0 3 

Ulf Olsson Professor Professor  
(fys. kemi) 

100 50/25/20/5 0 3 

       
Bengt Nelander Lektor Docent  

(kemisk fysik) 
100 -/25/70/5 0 1 

Per Uvdal Lektor Docent 
(kemisk fysik) 

100 30/25/25/20 1 1 

Villy Sundström Professor Professor  
(kemisk fysik) 

100 -/30/30/40 0 7 

Roland Lindh Lektor Docent 
(kemisk fysik) 

50 10/30/50/10 0 2 

Eva Åkesson Lektor/forskare Docent 
(kemisk fysik) 

100 10/20/20/50 0 1 

Tönu Pullerits Forskare Docent 
(kemisk fysik) 

100 -/30/60/10 0 2 

Torbjörn 
Pascher 

Forskarass Docent 
(kemisk fysik) 

100 -/20/75/5 0 (1) 

Tomas Polivka Forskarass Doktor 
(kemisk fysik) 

100 -/40/50/10 0 (3) 

Jennifer Herek Forskarass Doktor 
(kemisk fysik) 

100 -/20/75/5 0 (1) 

Mirianas 
Chachisvilis 

Forskarass Doktor 
(kemisk fysik) 

10% (90% tjl) -/10/80/10 0 0 

Arkady Yartsev Foing Docent 
(kemisk fysik) 

100 -/30/65/5 0 (2) 

Anders Engdal Foing CI 
(kemisk fysik) 

100 -/10/85/5 0 0 

 
Namn Anställning Akademisk titel 

och inriktning 
Anställningens 
omfattning (%) 

Uppskatta 
tjänstgöring i 
procent av tjänst 

Antal 10 p och 
20 p examens-
arbeten som 

Antalet 
doktorander som 
handleds under 



GU/FU/Fo/Adm handleds under 
perioden 

perioden 

Anders Liljas Professor Prof  
(Mol biofysik) 

100 20/20/-/60 3 6 

Salam Al-
Karadaghi 

Lektor Docent  
(Mol biofysik) 

100 40/20/20/20 2 2 

Hans Hebert Professor Prof  
(Mol biofysik) 

100 10/20/70/- 0 1 

Guoguang Lu Lektor Fil dr  
(Mol biofysik) 

100 30/20/50/- 0 (1) 

Marjolein 
Thunnissen 

Lektor Fil dr  
(Mol biofysik) 

80 10/20/50/20 1 (1) 

Derek Logan Lektor Docent  
(Mol biofysik) 

80 10/20/60/10 1 (1) 

Xiao-Dong Su Forskarass Docent  
(Mol biofysik) 

100 20/20/60/- 2 0 

       
Åke Oskarsson Professor Professor 

(Oorg kemi) 
100 40/10/40/10 0 1 

Bertil Holmberg Professor Professor 
(Oorg kemi) 

100 50/-/-/50 0 0 

Carlaxel 
Andersson 

Professor Professor 
(Katalys, 
metallorg kemi) 

100 50/20/20/10 2 2 

Ebbe 
Nordlander 

lektor Docent 
(Bio-oorg kemi) 

100 15/30/40/15 1 4 

Sofi Elmrot Forskarass Docent 
(Bio-oorg kemi)  

100 5/30/30/25 0 3 

Ola Wendt Forskarass Fil.dr 
(kemi) 

100 20/30/50/- 1 (2) 

 Stefan Carlson Forskarass Fil.dr 
(materialkemi) 100 

10/-/90/- 
0 0 

       
Torbjörn Frejd Professor professor 

(organisk kemi) 100 
 
30/20/25/25 3 

 
8 (2) 

Ulf Berg Professor professor 
(organisk kemi) 100 

 
60/10/20/10 1 2 (8) 

Lennart Jönsson Lektor Docent 
(organisk kemi) 100 

100/-/-/- 
0 0 

Kenneth Wärnmark Lektor Tekn Dr 
(organisk kemi) 100 

30/20/50/- 
3 3 

       
Björn Roos Professor Prof (teor kemi) 100 3/20/47/30 0 0 
Gunnar Karlström lektor Prof (teor kemi) 100 5/10/65/20 0 1 (3) 
Bo Jönsson lektor Prof (teor kemi) 100 25/25/50/0 0 1 
Per-Åke 
Malmquist 

lektor Prof(teor kemi) 100 0/15/85/0 0 1 

Roland Lindh lektor Doc (teor kemi) 50 5/5/90/0 0 2 
Ulf Ryde lektor Doc(teor kemi) 100 10/35/30/25 0 3 

Ove Christiansen Forskarass Doc (teor kemi) 100 25/25/50/0 0 0 

Torbjörn 
Åkesson 

Forsknings ass Dr  
(teor kemi) 

50 25/25/50/0 0 0 (1) 

Per-Olof 
Widmark 

fo. ing. Dr (teor kemi) 100 20/0/40/40 0 0 

       

John F Allen Professor Prof 
(växtbiokemi) 

100 --/10/90/-- 0 1 

Urban 
Johansson 

Forskarass Fil Dr 
(växtbiokemi) 

100 20/20/50/10 0 0,5 

Per Kjellbom Professor Prof 
(växtbiokemi) 

100 50/20/10/20 0 3,5 

Christer Larsson Professor Prof 
(växtbiokemi) 

100 10/20/40/30 0 1,5 

Chistophe Pical Forskarass Fil Dr 
(växtbiokemi) 

100 20/20/60/10 0 0,5 

Marianne 
Sommarin 

Professor Prof 
(växtbiokemi) 

100 10/40/20/30 1 4 

Hans-Erik 
Åkerlund 

Lektor Docent 
(växtbiokemi) 

100 50/30/10/10 0 3 

       

Lennart 
Johansson 

Lektor Fil Dr 
(GU) 

100 25/-/-/75 0 0 

Christina 
Persson 

Lektor Fil Dr 
(GU) 

100 40/-/-/60 0 0 

Johan Reimer Adjunkt FK 
(GU) 

50 25/-/-/25 0 0 
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Kommunikationsmoment - Kemiutbildningen

Utbildningen

Alla som siktar på magisterexamen i kemi genomgår tre grundläggande
kurser, vardera om 10p, i kemi. Efter dessa står det studenten fritt att välja
ett minimum av två av inalles sex 'mellankurser' i olika kemidiscipliner
(egentligen grundkurser i disciplinen ifråga, men beteckningen
mellankurser kommer att användas här för att undvika ihopblandning med
de grundläggande kurserna), innan han/hon går vidare till
påbyggnadskurser och examensarbete. Eftersom utbildningen i kemi just
lagts om, vet vi ännu inte hur studenternas kursval kommer att se ut
framgent, men baserat på tidigare erfarenhet kan antas att den
genomsnittliga magistern kommer att ha 8-9 kurser om 10p i kemi förutom
examensarbetet, varav 3-4 kommer att vara mellankurser. Antalet
tillgängliga påbyggnadskurser varierar från 1-3 beroende på
ämnesinriktning.

Det faktum att studenterna enbart har 3 gemensamma kurser, och sedan
en divergerande utbildning, komplicerar en övergripande planering av
kommunikationsmomenten inom utbildningen. En sådan planering
kompliceras också av storleken på de grundläggande kurserna - 160 resp.
140 deltagare två gånger per år på grundkurserna 1 och 2, 30-40 deltagare
två gånger per år på grundkurs 3. Detta omöjliggör en mer heltäckande och
varierad satsning på grundläggande kommunikationsmoment, speciellt på
de två första kurserna (där flertalet deltagare är icke-kemister).

Kommunikationsmoment på de grundläggande kurserna

Samtliga tre grundläggande kurser i kemi, dvs KEM101, KEM102 och
KEM103, har både skriftliga och muntliga kommunikationsmoment. De
skriftliga är i form av laborationsrapporter, de muntliga är som redovisning
av laborativa moment. De muntliga redovisningarna, en per kurs, sker
antingen parvis inför grupp (KEM101) eller enskilt inför assistent
(KEM102), eller också som enskild redovisning av miniprojekt inför grupp
(KEM103).

Antalet fullständiga skriftliga laborationsrapporter som krävs är på
KEM101 två, på KEM102 två och på KEM103 sju, dvs inalles elva stycken.
En fullständig laborationsrapport innehåller i allmänhet sammanfattning,
inledning med teori, utförande, resultat och diskussion enligt inkluderad



mall (Appendix 1). Relativt likartade skriftliga instruktioner för hur en
laborationsrapport bör vara utformad finns för samtliga tre kurser (för
KEM101 t.o.m. två olika) (Appendix 2). Dessutom finns skriftliga
instruktioner angående muntlig redovisning för KEM101 och KEM103
(Appendix 3).

Feed-back sker på samtliga kommunikationsmoment, på
laborationsrappporterna av assistent, på den muntliga redovisningen på
KEM101 antingen som kommentarer från lärare och övriga studenter, eller
som en avrundande allmän diskussion efter hela gruppens (ca 10 deltagare)
presentationer. På KEM103 praktiseras (åtminstone ibland) en mer
genomarbetad förberedelse inför den muntliga presentationen med
studenter och ansvarig lärare.

Problem. Ett problem, åtminstone på KEM101, är bristande enhetlighet
mellan assistenterna vid rättning av laborationsrapporterna. Trots
genomgång och försök till 'normalisering' av kurschef före kursen, ställer
assistenterna ofta helt olika krav på rapporterna. Detta beror förmodligen
på ovana, eftersom KEM101 ofta är första steget på karriären som
kursassistent - egentligen borde vi ha de mest kvalificerade assistenterna
på första kursen, men så fungerar det inte idag.

Kommentarer. Antalet fullständiga laborationsrapporter som krävs på
KEM101 och KEM102, två vardera, förefaller rimligt, medan antalet på
KEM103 (sju stycken) verkar väl ambitiöst. Man bör fråga sig om var och
en av rapporterna på den senare kursen leder till ökad färdighet i
rapportskrivning, eller om kvantitet går före kvalitet. Kanske kan man med
förbättrad feed-back uppnå samma kvalitet med färre rapporter, och ägna
den vunna tiden åt alternativ rapportering eller andra aktiviteter.

Kvalitet i verksamheten är en viktig aspekt. Förberedelserna inför den
muntliga presentationen på KEM103 bör ge effekter som återspeglas i
förbättrad kvalitet på framförandena - kan detta på något sätt överföras
också till andra typer av presentationer?

Målsättning. En övergripande målsättning bör vara att studenten efter de
tre gemensamma grundkurserna skall ha uppnått en sådan färdighet i
allmän rapportskrivning att ytterligare systematisk träning inte med
nödvändighet skall behöva ske. Däremot kan det finnas speciella krav på
rapporter inom olika kemiinriktningar, eller mer avancerad
rapportskrivning t.ex. kombinerad med litteraturstudier, som lämpligen
tränas på mellankurs-  eller påbyggnadskursnivå. Målsättningen för
muntliga moment kanske inte kan vara alltför ambitiös, men det vore
värdefullt om den typ av förberedelse som finns på KEM103 bleve ett fast
inslag på kursen - d.v.s. alla som genomgått grundkurserna i kemi skall ha
fått en ordentligt hndledd praktisk träning i muntlig presentationsteknik
som ägnar sig till att bygga vidare på under senare kurser.



Kommunikationsmoment på mellankurs- och påbyggnadskursnivå

Eftersom en viss specialisering av studentens utbildningsinriktning sker
redan f.o.m. mellankursnivå, förefaller det rimligt att betrakta de
kommunikativa momenten ämnesmässigt snarare än vad som ges
sammantaget på varje kursnivå. Fördelarna med en sådan 'vertikal' analys
är dels att speciella krav som kan finnas inom en viss kemidisciplin
kommer att framgå, dels att kommunikationsmomenten inom de olika
disciplinerna kan vägas mot varandra - får alla våra studenter en varierad
och adekvat träning?

Analytisk kemi

Inom den analytiska kemin ges en mellankurs, KEM005, vilken är
förkunskapskrav till de tre påbyggnadskurserna KEM052 Analytisk kemi,
fördjupningskurs, KEM053 Analytisk kemi med miljökemisk inriktning och
KEM054 Industriell analys.

På KEM005 förekommer skriftliga laborationsrapporter, inalles 10 st som
skrivs parvis, däremot förekommer ingen muntlig träning. På
fördjupningskursen KEM052 förekommer dels skriftliga
laborationsrapporter - 7 st som skrivs parvis - dels en litteraturuppgift med
skriftlig (4-5 sid som distribueras till samtliga kursdeltagare) och muntlig
(ca 20 min) presentation (allt parvis) i form av ett minisymposium över ett
för kursen gemensamt tema. Ett liknande förfarande finns på KEM054 - 4
skriftliga laborationsrapporter och en litteraturuppgift med skriftlig (10-20
sid) och muntlig (ca 15 min) presentation. På KEM053 är den laborativa
delen snarast ett projekt av utredningskaraktär med anknytning till vad
som kan förväntas i arbetslivet. Projektet mynnar ut i en rapport (skrivs
parvis) av en typ som förväntas kunna presteras i yrkeslivet, och
gruppernas resultat diskuteras gemensamt under en symposiedag.

Kommentarer. Under de centrala kurserna i ämnet, KEM005 och
KEM052, förekommer en betydande kvantitet rapportskrivande -
sammanlagt 17 skriftliga laborationsrapporter produceras (parvis). Man
kan fråga sig om detta är ett effektivt sätt att använda tiden på, både för
studenterna och för dem som rättar laborationsrapporterna. I den mån man
upplever att alla rapporterna behövs för att studenterna skall uppnå en viss
standard, bör man se över instruktions- och feed-backförfarandet för att öka
effektiviteten i träningen; man kan kanske uppnå samma effekt med säg 3
rapporter per kurs om träningen är mer intensiv. Man bör också överväga
att införa någon eller några enskilda rapporter och att varva den vanliga
rapporteringen med annan typ av rapportering. Litteraturuppgifterna med
presentationer i symposieform på KEM053 och KEM054 är utmärkta
exempel på bra alternativ rapportering.



Biokemi

Inom det biokemiska området ges kurserna MOB001 och MOB002 Cellens
biologi och kemi 1 och 2 tillsammans med den biologiska
grundutbildningen. Ovanpå dem finns tre påbyggnadskurser, KEM041
Biokemisk metodik, KEM043 Proteiners struktur och funktion och KEM044
Proteiners molekylära mekanismer. Eftersom MOB001 har tyngdpunkten
inom biologin, behandlas den inte vidare här, men är tillsammans med
MOB002 av intresse som baskurs i molekylärbiologiutbildningen, vars
kommunikativa element kanske bör ses över för sig.

MOB002 är en ny kurs med start HT2 1999. Enligt planeringen ingår en
skriftlig laborationsrapport (parvis). Dessutom ingår i kursen en veckas
projektarbete som avslutas med en posterpresentation (parvis) med
diskussion (förhoppningsvis). KEM041 är en metodinriktad kurs där de
laborativa momenten är uppdelade i 5 avsnitt om 1-2 veckor vardera. Det
tyngsta avsnittet avslutas med både muntlig och skriftlig rapportering,
medan alternerande muntlig och skriftlig rapportering sker på två andra
avsnitt, allt parvis. Feed-back på de skriftliga rapporterna ges samlat av
lärarna under en diskussion i slutet av kursen. I början av kursen sker en
ordentlig genomgång av hur en vetenskaplig artikel är utformad; dessutom
finns instruktioner om utformningen av en skriftlig laborationsrapport.

På KEM044 ingår två en-veckas och en två-veckors laborativa moment av
projektkaraktär, där deltagarna arbetar parvis. Under de två en-
veckasavsnitten utför varje grupp om två ett delmoment var på ett
gemensamt tema respektive använder sig av olika metodik för att lösa
samma frågeställning. Inför den skriftliga rapporteringen (som sker parvis),
kommunicerar grupperna med varandra för att kunna sätta in resultaten i
ett större sammanhang. Två-veckorsprojektet redovisas parvis vid en
postersession, där deltagarna tillsammans med lärarna får rösta på bästa
poster (mycket populärt - lärarna och studenterna har ofta mycket
divergerande åsikter om vad som är en bra poster!). Av muntliga moment
ingår i kursen tre fallstudier som vardera redovisas (parvis) under ca 20
min, och som följs av en diskussion där deltagarna uppmuntras att kritisera
respektive försvara de slutsatser som dragits.

Kommentarer. Sammantaget har kurserna i biokemi en varierande och
fyndig blandning av kommunikationsmoment, och som dessutom ger
träning i kommunikation mellan grupper. Vad som saknas är enskilda
kommunikationsmoment och träning i att använda och referera till
originallitteratur.

Fysikalisk kemi



I fysikalisk kemi ges mellankursen KEM016 och f.o.m. VT 00 påbyggnads-
kursen KEM065 Fysikalisk kemi, fördjupningskurs. Den senare befinner
sig på planeringsstadiet. På KEM016 utförs 5 st halvdagslaborationer, var
och en med skriftlig redovisning. Förutom detta införs f.o.m. HT 99 ett en-
veckas projekt med muntlig redovisning (enskild eller parvis) om ca 20 min.
Instruktioner finns för både skriftlig och muntlig redovisning (Appendix  ),
och feed-back kommer att ges på den muntliga redovisningen.

Kommentarer. Genom att KEM065 fortfarande befinner sig på
planeringsstadiet, vet vi ännu inte hur de samlade presentationsmomenten
på kurserna i fysikalisk kemi kommer att se ut. Dock kan man fråga sig om
det är rimligt att var och en av de 5 korta laborationerna på KEM016
mynnar ut i fullständiga skriftliga redogörelser - kanske vore det på sin
plats att variera konfekten?

Oorganisk kemi

Inom ämnet ges mellankursen KEM113 Oorganisk kemi, påbyggnads-
kurserna KEM033 Oorganisk kemi, fördjupningskurs och KEM032
Metallorganisk kemi, den senare tillsammans med Organisk kemi.

På KEM113 rapporteras två av de fyra laborationerna skriftligt och enskilt
(övriga enbart som inlämning av resultat). En enskild muntlig presentation
om ca 15 min av en (relativt enkel) artikel görs inför grupp om ca 10-12
deltagare. En systematisk förberedelse inför presentationen sker dels som
en genomgång med alla kursdeltagare om hur man generellt lägger upp en
sådan och vad som är viktigt att tänka på, dels som en diskussion med feed-
back mellan läraren och varje deltagare om hur presentationen har
planerats i det enskilda fallet. Efter en presentationsomgång ges feed-back
genom att kursdeltagarna och läraren diskuterar framförandena.

På KEM033 redovisas de tre längre laborationerna skriftligt och enskilt.
Dessutom förekommer två litteraturuppgifter, en mindre där en
originalartikel presenteras muntligt under ca 15 min för övriga deltagare
under ett seminarium, och en längre där en eller flera artiklar redovisas
både skriftligen som en uppsats om minimum 10 sidor och muntligen under
ca 30 min.

Ett liknande scenario återfinns på KEM032, där de tre längre
laborationerna mynnar ut i enskilda skriftliga redovisningar, medan två
muntliga redovisningar baseras på originallitteratur, den ena av dem också
inkluderande en skriftlig redovisning om ca 10 sid.

Kommentarer. Den skriftliga och muntliga redovisningen förefaller vara
väl genomtänkt på kurserna i oorganisk kemi, speciellt den systematiska
behandlingen av det muntliga momentet på KEM113 liknande den på
KEM103 ovan. Under påbyggnadskurserna sker en systematisk



användning av originallitteratur i samband med skriftliga och muntliga
moment, något som borde förekomma på samtliga påbyggnadskurser.

Organisk kemi

Inom ämnet ges mellankursen KEM012 Organisk kemi och påbyggnads-
kursen KEM023 Organisk kemi, fördjupningskurs, där den senare ges för
första gången HT2 1999. Påbyggnadskursen KEM032 Metallorganisk kemi
ges tillsammans med Oorganisk kemi och har behandlats ovan.

Samtliga 8 laborationer på KEM012 rapporteras skriftligen och enskilt.
Muntligt redovisas olika teoriavsnitt vid tavlan inför grupp om ca 12
deltagare (ca 6 gånger per deltagare). KEM023 omfattar 6 laborationer,
baserade på metoder som deltagarna får söka efter i originallitteraturen,
med skriftliga enskilda laborationsrapporter till alla. Muntligt redovisas
parvis delar av kurslitteraturen.

Kommentarer. Större variation bör eftersträvas både av skriftliga och
muntliga moment. Det är möjligt att skäl finns för det stora antalet
laborationsrapporter, t.ex. beroende på att man arbetar med
originallitteratur på KEM023, vilket är ett viktigt inslag som saknas på en
del andra påbyggnadskurser, och därför behöver beläggas i rapporterna,
men inalles 14 stycken på de två kurserna verkar vara i mesta laget.

Yt- och kolloidkemi

Inom ämnesområdet finns mellankursen KEM017 och påbyggnadskursen
KEM064 Yt- och kolloidkemi, fördjupningskurs, där den senare gavs första
gången HT1 1999. På KEM017 skrivs rapporter på var ooch en av de fyra
laborationerna, i allmänhet enskilt. Dessutom finns en instuderingsuppgift
med muntlig presentation om ca 15 min. KEM064 har 6-7 laborationer, där
var och en rapporteras enskilt i form av en miniartikel om 3-5 sidor baserat
på bakgrundslitteratur (artiklar) och resultat.

Kommentarer. Större variation ifråga om rapporteringen, samt ytterligare
muntliga moment, bör eftersträvas på kurserna.

Kommunikationsmoment på examensarbetsnivå

Inom samtliga ämnesdiscipliner sammanställs den laborativa examensupp-
giften till en uppsats som har formen av en vetenskaplig artikel, i
normalfallet omfattande 15-25 sidor, inom analytisk kemi dock ofta mer än
30 sidor. Arbetet presenteras också muntligt som ett seminarium på i
allmänhet mellan 20-40 min.



  
 
 
 
 
 
 
 

Matemat i sk-naturvetenskapl iga faku l tetens 

utb i ldn ingsnämnd 

Eva Hansson 

Regler och rekommendationer för examensarbeten vid 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr o m 1999-07-01 
 
Följande regler skall gälla för examensarbeten inom matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten. 
 
1) Ett PM skall delas ut till examensarbetare omfattande: 

- regler för examensarbetets utförande 
- regler för muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet 

 
2) Ett PM skall delas ut till handledare och betygsnämnd omfattande  

- regler för handledarens åtaganden 
- kriterier för betygsstegen U, G och VG 
 

3) Examensarbetaren skall i samråd med handledaren lämna in en 
forskningsplan som innehåller: 
- definition av uppgiften 
- problemanalys 
- tidsplan 

 
 Forskningsplanen undertecknas av både handledaren och student och 

inlämnas till studierektor eller särskilt utsedd examensarbeteshandläggare 
för godkännande innan arbetet påbörjas. Om oförutsedda händelser 
inträffar (försök spolieras, studieavbrott etc) kan tidsplanen revideras 
under arbetets gång. 

 
4) Betyg skall sättas av betygsnämnd. Denna skall bestå av minst två lärare. 

 
5) Vetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska samt 

populärvetenskaplig sammanfattning skall läggas ut på fakultetens 
hemsida. 
 

6) Examensarbetet skall presenteras på ett seminarium. 
 

7) Följande betygskriterier skall tillämpas: 
Betyget Godkänd skall vara det normal om arbetet har genomförts 
nöjaktigt på den stipulerade tiden (45 eller 90 arbetsdagar för 10 
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respektive 20 poäng). Om betygsnämnden finner arbete Icke godkänt efter 
det att den stipulerade tiden har förbrukats kan examensarbetaren få Rest, 
dvs möjlighet att återkomma med nödvändiga kompletteringar för att höja 
betyget till godkänd. 
 
För betyget Väl godkänd, gäller två kriterier: 
a) Examensarbetaren skall ha uppvisat en god förmåga att självständigt 
 klara en forskningsuppgift. Häri ingår att hon/han visat kreativa 
 färdigheter avseende problemformulering, problemlösning och 
 slutledning samt förmåga att sätta in sina resultat i ett vidare 
 ämnessammanhang, t ex vetenskapligt problemområde eller relevant 
 tillämpningsområde. 
b) Arbetet får ej ha överskridit tidsplanen med mer än 20%. 

 
Följande rekommenderas: 
 
1) I betygsnämnden bör ingå en lärare från annat ämne än 

examensarbetetsämnet. 
 

2) Utbildning i vetenskaplig publicerings- och skrivteknik samt i 
framställning av populärvetenskaplig sammanfattning på svenska bör 
anordnas. Kursen bör avklaras före eller i ett tidigt skede av 
examensarbetet. 
 

3) Åtgärder för att tidsplanen skall hållas: 
Examensarbetaren måste få klart för sig att forskningsplanen med dess 
tidsplan är en viktig del i inskolningen i forskarprocessen. I tidsplanen 
skall anges om studenten avser att läsa annan kurs, ta föräldraledighet 
eller annat arbete under tiden som examensarbetet pågår. Tidsplanen 
omfattar tiden från registrering till dess att arbetet inlämnas för 
bedömning. 

 
Examensarbetaren förses med en arbetsbok/kalender där varje arbetspass 
och eventuella studieavbrott noteras samt kortare noteringar om 
forskningsprocessen görs under arbetets gång. Arbetsboken avslutas 
med en kursvärdering. 
 
Syftet med boken är att: 
- examensarbetaren lär sig arbetsdisciplin och forskningsetik. 
- handledaren när som helst under arbetets gång kan gå in i boken 

och se om tidsplanen håller. 
- vid examinationen vara ett viktigt instrument för att bedöma om 

betyget VG kan ges om arbetet i övrigt uppfyller kriterierna för VG. 
I de fall där tidsplanen överskrids med mer än 20% kan betyget VG 
inte ges. 
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Kemister från Lund 
 

Under 2001 genomfördes en enkät till före detta kemistudenter. Enkäten sändes 
till de som gjort examensarbete i kemi under åren 1993-1999.Syftet med enkäten 
är att få information om var våra för detta studenter befinner sig idag samt hur 
de värderar den utbildning de fått i Lund. Resultaten av enkäten är ännu under 
bearbetning.  
 
Antal utskickade enkäter: 267  
Antal besvarade enkäter: 170 
Svarsfrekvens: 63 % 
 
På frågan var de sysselsätter sig med idag framkom: 
40%  går för närvarande forskarutbildning  
20%  arbetar på Astra 
40%  arbetar på andra företag 
 
De företag som namngavs är förtecknade i appendix 1 med antalet personer som 
angivit företaget som arbetsgivare inom parentes. 
 
Av de som besvarade enkäten var: 
3 personer arbetslösa 
2 personer föräldralediga 
2 personer studerande 
 
I jämförelse med den studie som genomfördes 1996 är resultatet likartat förutom 
att en lägre andel går på forskarutbildningen (58% 1996) och följaktligen arbetar 
fler idag (31% 1996). En del av förklaringen till detta kan vara att några redan 
har disputerat och därför är ute i arbetslivet. Den totala andelen som genomgår 
forskarutbildning kan därför vara större än 40%. Den exakta siffran kommer 
fram när enkäten bearbetas mer. Men det tyder på att det är en minskning vilken 
kan bero på en bättre arbetsmarknad i slutet på 90-talet. Vare sig 1996 eller 2001 
var några av våra kemister arbetslösa i någon större utsträckning. Antalet 
studerande (grundutbildning) visade sig i båda undersökningarna röra sig om 
enstaka individer. 
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Några reflektioner.... 
 
Från de fria kommentarerna förekommer ofta synpunkter som berör: 
 
Utbildningens starka sidor: 
• Bra lärare 
• Bra laborativ utbildning 
• Engelsk litteratur 
• Goda möjligheter både till bredd och djup i utbildningen 
 
 
Utbildningens svaga sidor: 
• Lokalerna 
• Brist på kontakt med näringslivet och förberedelse för arbetslivet 
• Presentationsteknik 
• Korvstoppning 
 
Hur behåller vi våra starka sidor? 
Många av våra duktiga och erfarna lärare kommer att inom en snar framtid att gå 
i pension. För att introducera yngre lärarna och överföra den goda 
undervisningstraditionen föreslås ett lärarmentorstystem. 
 
Antalet laborationer har minskats de senare åren på grund av ekonomiska skäl. 
Nu tornar ett nytt hot upp i horisonten och det är kostnader för 
laborationslokaler. Kommer vi i framtiden ha råd med moderna och adekvat 
utrustade laboratorier?  
 
Det är glädjande att se att utländsk litteratur uppskattas och att detta ses som 
positivt och en hjälp i det kommande yrkeslivet. Ingen orsak att ha svenska 
sammanfattningar i form av kompendier istället för kursböcker! 
 
Med ett minskande antal studenter, då framför allt på högre kurser, hotas både 
bredd och djup. I rådande ekonomiska klimat blir det allt svårare att ha kurser 
med få studenter. Kursutbudet kommer sannolikt att utarmas i framtiden och en 
viktig kvalité hos utbildningen försämras. 
 
Hur bättrar vi på våra svaga sidor? 
Den första punkten är vi alla plågsamt medvetna om dagligen. Kemicentrum 
upplevs som dystert och avskräckande, lokalerna är i ett akut behov av 
renovering. Det råder brist på studieplatser och sociala utrymmen. Vi väntar 
alltmer otåligt på en förestående ombyggnad. 
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Kontakt med näringslivet och förberedelse för arbetslivet är en svag punkt i 
utbildningen. Många studenter har svårt att få sommarjobb ute i industrin. 
Forskningsavdelningarna brukar ibland erbjuda studenter möjlighet att arbeta 
under sommarlovet. Det görs ett antal studiebesök på kurser, bland annat på 
Astra Zeneca....vad mera? Vi planerar att försöka få igång en alumniverksamhet 
för att förstärka kontakten. Det var ett av syftena med denna enkät, att få reda på 
vid vilka företag kemister från Lund arbetar och ta reda om de är intresserade att 
deltaga i en dylik verksamhet. 
 
År 2000 deltog kemi i ett större kommunikationsprojekt och idag får alla 
kemistudenter träning i muntlig presentation. Det ges tillfälle till muntliga 
presentationer nästan på varje kurs och det ges ordentlig återkoppling på dessa. 
Inom detta område har en markant förändring skett på senare år.  
 
Tyvärr kan vi inte helt svära oss fria från korvstoppning, det förekommer både 
här och där på våra kurser. Men i och med att lärarna i allt större utsträckning 
har pedagogisk utbildning blir vi alltmer medvetna och reflekterande i vår 
yrkesroll som lärare. Undervisningsmetoderna har på senare år blivit alltmer 
differentierade och det sker en positiv utveckling. 
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Arbetsgivare: 
Namngivna företag 
Acadia Pharmaceutical A/S 
ACO Hud AB 
Active Biotech (3) 
Aftonbladet 
AnalyCen Nordic AB 
Amarin Development AB(2) 
Astra Draco 
Astra Zeneca 
Bioglan AB (2) 
Bioinvent theraputic AB (3) 
Bona Kemi AB (2) 
Bryggeri (CocaCola) 
Camerus 
Carlshamns mejeri AB 
DuPont 
Esytech AB 
Farmakologen UU 
Ferring AB (3) 
Hemolue AB 
Hässleholms kommun 
Ifö ceramics AB 
IVL Svenska mijöinstitutet  
Katedralskolan, Växjö 
MAS 
Novo Nordisk 
Nordic Synthesis  
Perstorp Chemitec AB 
Perstorp AB 
Pharmacia (2) 
Polypetide Lab. A/S (2) 
Procter & Gamble 
SKANSKA 
Qpharma 
Pharmexa 
Respiratorius AB 
Roche AB 
SKL 
SPPS, vetenskaplig tidskrift 
UMAS, klinisk kemi 
US dept of agriculture 
Volvo personvagnar

Icke namngivna företag 
 
Kemisk industri (2) 
Läkemedelsindustri 
Livsmedelsindustri 
Molekylärbiolog 
Konsultföretag 
Gymnasielärare  
Högstadielärare 
 
Post-doc (4) 
Foass 
Forskare 
 
Arbetslös (3) 
Föräldraledig (2) 
Studier (2)
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En studie i avbrott. 
 
Nyligen i en rapport ”Studenternas resultat” från Högskoleverket visade sig att många 
studenter i Sverige avbryter sina universitetsstudier redan under första året. 60% är 
kvar vid lärosätet efter ett år, 10% har börjat på en annan högskola, 30% har avbrutit 
sina studier. I Lund var 54% av nybörjarna kvar året efter, 15 % hade bytt lärosäte och 
31% studerade inte längre. Bara lite drygt hälften av studenterna finns kvar vid Lunds 
universitet efter ett år. Vid första anblicken kan det verka chockerande att så pass 
många studenter avbryter sina studier. Är det här studiemisslyckande? För att få en 
mer nyanserad bild av den faktiska situationen måste man titta mer i detalj på enstaka 
program och orsakerna till att studenter avbryter sina studier. Man måste ha i åtanke 
att de siffror som rapporterades gäller alla studenter, även de som sökte en enstaka 
kurs och inte ett helt program och hade för avsikt att bara läsa en eller ett par kurser.  
 
Vi frågade oss hur situationen är för kemistudenterna i Lund. Flertalet av våra 
studenterna som avbryter sina studier lämnar ingen information efter sig. Vi vet inte 
vad dessa studenter gör och var de befinner sig idag. Och framför allt, varför de har 
avbrutit sina studier. Är dessa studenter idag är nöjda med sitt val, ser de tillbaka på 
sin studietid något positivt? Eller stöttes de bort från akademiska studier, fick de inte 
det stöd och hjälp de behövde på Kemicentrum? Finns det något vi kan och ska göra 
för att minska studieavbrotten? Istället för att spekulera har f.d. kemistudenter själva 
fått berätta om sina erfarenheter. 
 
Denna rapport består av två delar. Första delen är en kartläggning av de studieavbrott 
och ändrade studieinriktningar som studenter har gjort efter påbörjade kemistudier 
1996-1999. Den andra delen är en fördjupad studie med intervjuer av de studenter 
som har lämnar Lunds universitet. 
 
Arbetet har utförts i samarbete med utvärderingsenheten vid Lunds universitet. 
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Del I. Kartläggning av studieavbrott 
 
Denna rapport avser studenter som har antagits och har påbörjat studierna vid 
matematisk-naturvetenskapliga utbildningens kemiinriktning under åren 1996 - 1999 
vid Lunds universitet. För att få en bild av studenternas studiegång har vi följt 
individer genom den information som finns att tillgå i LADOK. I tabellen nedan finns 
antalet studenter uppdelade terminsvis som antagits och påbörjat kemistudier. Flera 
studenter har ändrat ämnesinriktning under sin studietid. De studenter som valt andra 
ämnen än kemi som examensmål inom matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är 
under rubriken ”Annat MNF” och de som läser vid andra fakulteter vid Lunds 
universitet ”Annat LU”. De studenter som ej längre är registrerade vid Lunds 
universitet betecknas ”Avhopp LU”. 
 
Verksamhet 2001 bland de som påbörjat kemiprogrammet 

 Antagna Annat MNF Annat LU Avhopp LU Kvar kemi Examen
HT96 54 10 12 15 17 10 
HT97 49 7 6 12 24 5 
VT98 14 2 4 6 2  
HT98 49 11 4 7 27 2 
VT99 17 1 4 9 3  
HT99 44 6 6 12 20 2 

Summa 227 37 35 61 94 19 
%  16 15 27 42  

 
Det visar sig att är mindre än hälften av studenterna siktar på en examen i kemi idag, 
42%. En del har ändrat inriktning på sina studier och men läser fortfarande vid MNF, 
16%. Annat examensmål inom mat.nat.utbildningen är oftast biologi och 
molekylärbiologi. Detta är inte mycket att förvånas över, det är välkänt att studenter 
söker vissa ämnesinriktningar med lägre antagningspoäng för att sedan byta inom 
fakulteten. Det naturvetenskapliga programmet marknadsförs med att det finns goda 
möjligheter att byta inriktning och ämnesval under studiernas gång. Nästan lika 
många, 15%, läser andra ämnen vid Lunds universitet. Vanliga utbildningar som fått 
studenter att lämna kemistutbildningen, är biomedicinutbildningen och 
kemiteknikprogrammet; den förra med en med kemistutbildningen gemensam 
inledning av studierna och den senare med viss möjlighet till tillgodoräknande av 
kemistudier. 
 
Mer än var fjärde student, 27%, har avbrutit sina studier i kemi och lämnat lärosätet. 
Av de 61 studenter som lämnat LU gör 42 personer det under eller direkt efter första 
läsåret. Därav lämnade 20 studenter sina studier i Lund redan första terminen. Två 
tredjedelar av avhoppen sker alltså tidigt, redan under första läsåret. En sak som kan 
vara värd att notera är att andelen studenter som fortsätter sina kemistudier är mycket 
lägre för de som är antagna på vårterminen jämfört med höstterminerna. Detta kan 
vara korrelerat med att genomströmningen på de inledande kurserna är i regel lägre på 
vårarna. Antagningsbetygen är också lägre på vårterminerna.  
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Jämförelse med studenter antagna till ingång ma-da-fy-ke  
Dessa studenter sökte och blev antagna till ingång ma-da-fy-ke, då läser de först en 
termin matematik och gör sedan sitt ämnesval. De som väljer kemi som inriktning 
fortsätter sina med grundläggande kemikurser påföljande termin. 
 
Verksamhet 2001 bland de som efter en termins studier på ma-da-fy-ke har valt kemi 
som huvudämne. 

 Antagna Annat MNF Annat LU AvhoppLU Kvar kemi Examen
VT97 20 1 3 3 13 4 
HT97 12 4 3 0 4 3 
VT98 22 2 3 3 14 3 
HT98 10 3 3 0 4  
VT99 7 0 1 4 2  
HT99 6 1  1 4  
Summa 77 11 13 11 42 10 
%  14 17 14 55  
 
 
Här är andelen studenter som valt annat examensmål inom MNF (14%) och LU (17%) 
liknande med de som börjat på kemiprogrammet direkt. När det gäller andelen 
studenter som lämnat LU är de betydligt färre, 14 % att jämföra med 29 %. De som 
stannat kvar inom kemiprogrammet är då följaktligen en betydligt större andel. Det 
framstår som om färre lämnar LU. Detta hänger troligtvis samman med att de tidiga 
avhoppen som sker redan under eller direkt efter första terminen inte syns. 
 
 
Kommentarer 
Det är intressant att notera att andelen studenter som väljer att läsa annat inom MNF 
och LU är i stort sätt detsamma. Detta trots att de gjort ett val att läsa kemi efter en 
termins studier. Kanske avspeglar detta mer eller mindre den rörlighet som studenter 
har i sina studier inom och mellan fakulteterna. För att göra några mer långtgående 
slutsatser krävs det jämförelse med andra program. Inom MN totalt lämnar 17 % 
Lunds universitet och 16% byter inom MN inom ett år. För civilingenjörer i Lund är 
motsvarande siffror 15 % och 8%. För den samhällsvetenskapliga fakulteten byter 
14%  studieinriktning inom fakulteten och 10% lämnar LU. (uppgifter från 
utvärderingsenheten Lund). Siffrorna i denne studie för kemister gäller för en längre 
tidsperiod, men 2/3 av avhoppen sker det första året dvs ca 20% har lämnat LU inom 
ett år. Det är svårt att exakt datera när en student byter inriktning på sina studier pga 
den stora valfriheten som finns inom programmet och kravet på studierna att läsa 
andra ämnen än kemi. Därför har inte en exakt jämförelse gjorts med rörligheten inom 
fakulteten inom 1 år. Men det visar att mobiliten inom fakulteten kemister inte är 
större än den genomsnittliga. 
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Del II. Intervjuer med studenter som har lämnat Lunds universitet. 
 
Urval 
Urvalet har gjorts genom söka ut dem som inte var registrerade vid Lunds universitet 
höstterminen 2001 i LADOK. De som redan har tagit ut examen eller bedriver studier 
utomlands inom kemi togs sedan bort. Enbart personer antagna från 1997 och framåt 
har blivit kontaktade. Att gå längre tillbaka i tiden är inte meningsfullt för många 
minns inte sin studietid särskilt väl för de har lagt sin tid med kemistudier bakom sig. 
Redan bland studenter antagna –97 märktes detta. 
 
Metod 
Metoden som använts är semistrukturerade telefonintervjuer.  
Samtalet fick flöda relativt fritt men följande frågor ställdes till alla: 
Varför valde du läsa kemi i Lund? 
Var kemi ditt förstahandsval? 
Varför hoppade du av? 
Vad gör du idag? 
Har du några positiva minnen från kemin? 
Har du några negativa  minnen från kemin? 
Hur blev du bemött? 
Vad kunde vi gjort annorlunda? 
 
De flesta intervjuerna tog ungefär en halvtimme, en del lite kortare samt några som 
tog längre tid, uppemot en timme. Fördelen med metoden är att svarsfrekvensen är 
hög när man väl har fått tag på deras telefonnummer. Ingen av studenterna som 
kontaktats har avböjt att medverka i undersökningen. Tvärtom uttryckte många 
spontant en positiv inställning till att vi visar intresse och vill höra deras synpunkter. 
Nackdelen med metoden är att den tidskrävande och det är svårt att nå vissa personer. 
Intervjuerna genomfördes på kvällstid och det var viktigt att den som genomför dessa 
var positivt inställd och pigg. Det märktes en markant skillnad i kvalitén på 
intervjuerna om den som intervjuade studenterna var trött. 
 
Under samtalen togs minnesanteckningar som strukturerades enligt frågorna ovan och 
renskrev dagen efter. Det skulle varit bättre om alla intervjuerna hade bandats men att 
bearbeta alla intervjuer från inspelade band hade varit ett orimligt tidskrävande arbete 
med tanke på tidsramarna för detta arbet.  



En studie i avbrott 
 

5  

Resultat från intervjuer 
 
I dagsläget har 34 f.d. kemistudenter intervjuats av de som börjat på kemiprogrammet 
97-99 och som inte var registrerade vid Lunds universitet höstterminen -01 (totalt 
finns 46).  
 
Majoriteten, 24 av 34 hade kemi som sitt förstahandsval. Som motivation till att man 
sökt kemi anger 24 personer intresse av kemi därav pratar 9 speciellt om att intresset 
väckts på gymnasiet/KomVux/basåret. Många gånger nämns kemilärare som en 
person som lyckades väcka deras intresse. Enbart två nämner speciella inriktningar 
inom kemi som de har varit intresserade av, läkemedelskemi och livsmedelskemi. När 
Lund anges som ett motiv till deras val (14) är det främst närheten som anges som 
motivering (11). Den allmänna bilden tycks stämma med Rekryteringsenkäten MNF 
2001. 
 
De flesta (21) studerar i dagsläget eller har precis avslutat en utbildning, 11 arbetar 
och 2 söker arbete. Enbart en tredjedel har lämnat akademiska studier när de lämnade 
kemistudierna i Lund.  
 
Varför hoppade du av? 
I intervjuerna anges flera olika samverkande anledningar och berättelserna är lika 
många som individerna. Trots detta har jag identifierat 6 olika huvudtyper. Nedan har 
de grupperats efter den anledning som betonades mest.  Inom parentes ges antalet som 
har klassats till den typen. En viss subjektivitet måste medges och dessa huvudtyper 
kan naturligtvis ifrågasättas och en annan klassificering kan göras.  
 
A. Personliga skäl (7) 
Flera personer anger olika personliga skäl;  
”Personliga problem, blev ohållbart med studier. Inte missnöjd med utbildningen.” 
”Fick personliga problem. Mår man inte bra kan man inte.” 
”Problem med familjen. 102 stoppar mig. Studieuppehåll, jag vill återuppta 
studierna, försöker tentera om 102”. 
Av dessa 7 överväger 4 att återuppta kemistudier. 
 
B. Flyttning (5) 
Andra kan vara nöjda med utbildningen men måste av någon anledning flytta: 
”Jag flyttade från Lund av personliga skäl.” 
”Flyttade till Skottland, hade nog inte fortsatt ändå.” 
 
C. Ej förstahandsval (6) 
En grupp personer uttrycker på olika sätt att kemiprogrammet inte var deras 
förstahandsval, utan något de läste tills de kom in på sin önskade utbildning: 
”Jag kom in på mitt förstahandsval HT00, apotekare i Köpenhamn” 
”Kom in VT-98 på läkarlinjen” 
”Sökte in på apotekarprogrammet HT98” 
 
 
D. För svårt (6) 
Flera talar om att utbildningen var för svår på olika sätt.  
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”Var inte min grej, för svårt jag har inte det tänkandet, matematiken jobbig. Jag 
klarade helt enkelt inte av det.” 
”Tyckte det var alldeles för svårt. Var inte rätt person. Jag tyckte det var kul så det 
var synd att jag inte klarade av det.” 
”Jag tappade tråden. Matten svår och tråkig, Hade MVG på komvux, undrade vad jag 
sysslade med.” 
”Passade inte, för långt från gymnasiet. Förkunskaper dåliga, tappat från gymnasiet. 
Uppfriskande övningar gick för snabbt. 
 
E. Motivation (5) 
En del ger på olika sätt uttryck för att de inte var/blev motiverade:. 
”Började läsa i Malmö istället, högskoleingenjör i kemi. Matnat var för 
forskningsinriktat. Funderar idag på att komplettera till magisterexamen eller 
civilingenjör” 
”Kunde inte tänka mig arbeta med kemi” 
”Tappat intresset för naturvetenskap” 
 
F. Annat (5) 
De övriga anger resor, började jobba och annat som skäl. 
”Jag hade redan en examen, behövde inte mer, jag fick jobb. Jag läste KEM103 
under tiden jag sökte jobb.” 
”Åkte ut och reste, började jobba och fortsatte med det.” 
” Jag vill bara läsa en kurs, kunde inte söka den som enstaka kurs. Jag hade ingen 
avsikt att läsa mer än den kursen.” 
 
 
Det kan vara värt att poängtera att i stort sätt ingen av de som intervjuats lägger 
orsaken på utbildningen. Majoriteten säger i olika ordalag att det här var mitt beslut, 
det berodde på mig, alla tar genomgående ett mycket stort eget ansvar för sina studier 
och utfallet av dessa. 
 
Har du några positiva/negativa minnen från kemin? 
När frågan om positiva minnen från tiden på kemicentrum ställs, svarar många (13) 
BRA LÄRARE med stort eftertryck! Övningsledare, assistenter och studievägledare 
omtalas ofta i positiva ordalag. Uttryck som bra, spännande, intressant, trivdes, 
allmänt trevligt, fungerade jättebra, positivt överraskad, väldigt bra organiserat, kul 
tid, roligt, labbarna bra används om utbildningen.  
 
Bland det som omtalas frekvent när negativa minnen kommer på tal är stora grupper 
och anonymitet. 
”skrämmande, 160 elever, kände mig liten” 
”kemister håller inte ihop, man splittras på kurser” 
”kom ej med i gemenskapen” 
”svårt att finna sig tillrätta” 
”stenålder, fängelse, stora grupper” 
”himla stor kurs, många studenter, kemisterna försvann, ingen programkänsla, 
saknade gruppkänsla”. 
 
Lokalerna är en annan sak som många upplevde som negativt. 
”Dåliga lokaler, 2 stycken svimmade av för lite luft”. 
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”slitna lokaler”, ”tråkiga lokaler” 
 
Några talar om brister i undervisningen: 
”Svårt att får handledning” 
”Opedagogiska föreläsningar” 
”Övningar mest att sitta och lyssna, för lite diskussion, vågade inte fråga, ifrågasatte 
inte.” 
 
Andra om arbetsbelastning och svårighetsnivån 
”Dagarna för långa, för lite tid att studera på egen hand” 
”Började stenhårt första lektionen ” 
”Chock direkt från gymnasiet” 
”Inte avpassat för barnföräldrar, stress med sjukt barn” 
 
Vad kunde vi gjort annorlunda? 
På frågan ”Vad kunde vi gjort annorlunda?” ges förvånansvärt få svar, flertalet säger 
inget, eller 
”Inget annorlunda, var omotiverad, beror på mig”  
”Man vänjer sig efter några terminer” 
”Tycker allt är utmärkt!” 
 
Men några förslag kom fram: 
”Sociala biten eftersatt, faddrar, mer sittningar, ge mer kontakt.” 
”Tungt block att börja med, svårt att koppla ihop saker, för mycket rabblande. Jag 
vill ha mer helhet.” 
”Introduktionskurs i kemi, för långt mellan gymnasiet och kemin i Lund” 
”Tillgång till lärare, fanns för lite tid att fråga fritt. Ha en lärare tillgänglig en 
eftermiddag i veckan, man drar sig för att söka upp lärare.” 
”Inget, jag var sjuk, klarar bara halvfart. Om studierna gick på halvfart hade det 
fungerat. Annars var kraven rimliga.” 
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Diskussion 
 
En mycket stor del av de personer som börjat på kemiprogrammet fortsätter att 
studera, antingen vid Lunds universitet eller vid ett annat lärosäte, enbart en tredjedel 
av de som lämnat LU har slutat att studera. Detta innebär att totalt att det är under 
10% som gör fullständiga studieavbrott av kemistudenterna. Detta är en mycket låg 
siffra jämfört med riksgenomsnittet där 30% hade slutat studera redan efter ett år. 
Rörligheten inom MNF och LU var 15 respektive 16%. De studenter som antagits via 
den öppna ingången ma-fy-ke-da till kemi uppvisade liknande rörlighet inom 
universitetet. Men dessa studenter är mindre benägna att lämna Lunds universitet, 
vilket troligtvis beror på att de tidiga avhoppen som sker under den första terminen.  
 
I den grupp som anger personliga problem, Grupp A, finns flera personer som vill 
fortsätta/återuppta sina studier. Det är viktigt att det finns en bra studievägledning som 
kan hjälpa dem tillbaka till utbildningen. Det är också viktigt att de och andra 
studenter ges möjlighet till att ta tentamina som släpar efter. I sommar görs ett försök 
med en repetitionskurs av en inledande kemikurs för att hjälpa de studenter som har 
halkat efter i sina studier att komma i fas igen. 
 
Grupp B, C och F är de grupper som har flyttat, nu läser på sitt förstahandsval och 
t.ex. arbetar. Det är studenter som läste kemi i väntan på att komma in på sitt 
förstahandsval. I grupp F finns personer som aldrig hade någon avsikt att läsa hela 
utbildningen utan bara en enstaka kurs. De har sökt programmet då det har varit svårt 
att få plats på fristående kurser. Detta bör inte ses som negativa avbrott för individen. 
Sammantaget bör man anse att dessa grupper med totalt 23 studenter har av olika 
personliga skäl och noga övervägande valt att göra något annat. 
 
De som tycker att studierna på olika sätt varit för svåra och motivationen saknats, 
grupp D och E, är nog de studenter som är mest intressanta i vår synvinkel. Finns det 
något vi kan göra eller förändra för dessa studenter?  
 
Många börjar spontant prata om anonymitet, stora kurser under intervjuerna. De 
inledande kurserna i kemi har mellan 100-160 studenter. Det är inte förvånade att 
många känner sig anonyma och ensamma. Det är viktigt att förbättra studiestarten för 
kemister så de känner en social samhörighet och socialt stöd och får en identitet tidigt 
i utbildningen som kemister. Redan idag finns introduktionsdagar som är mycket 
uppskattade och dessa bör byggas vidare på. Introduktionen bör sträcka sig betydligt 
längre in i utbildningen än några dagar i terminsstarten.  
 
En del avhoppare pratar om tidsbrist, svårigheter att kombinera familjeliv, pendling 
och annat med kemistudier. I jämförelse med andra ämnen tar studier på MNF relativt 
mycket tid. (ref Studentbarometern). I kursvärderingar har studenterna tillfrågats hur 
mycket tid de lägger ner i genomsnitt på sina studier och på de inledande kurserna 
brukar genomsnittet vara 30-35 timmar i veckan. Man kan då anse att arbetsbördan 
och kraven ska sänkas. Men att ha en arbetsvecka på uppemot 40 timmar då man 
bedriver heltidstudier är rimligt. Istället bör schema finnas tillgängliga tidigt så att 
studenterna får goda möjligheter att planera sin tid. För studenter som inte har 
möjlighet att bedriva studier på helfart bör vi starkt överväga om kurser ska ges på 
halvfart.  
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För en del studenter fungerar helt enkelt inte studierna, de kommer inte in i tänkandet, 
matematiken kan kännas för svår etc. I dagsläget ges uppfriskande övningar på den 
inledande kursen och är lika för alla grupper. Innehållet i övningarna bör ses över och 
utökas för de studenter som behöver mer. Våren 2001 intervjuades 18 studenter som 
inte klarat tentamina på grundkurs 2, och flertalet av dessa (17) uppgav brister i 
studiedisciplin och studieteknik som orsaker. Under hösten 2001 gjordes försöket att 
kontakta de som inte klarat av duggan efter uppfriskande övningar på grundkurs och 
erbjuda dem individuell hjälp med studieteknik. Detta projekt lades ner efter ett försök 
då en del studenterna påtalade att de kände sig utpekade. Men olika vägar måste 
prövas för att hjälpa studenter med bristande studieteknik i inledningen av deras 
studier. Vi kommer att försöka integrera studieteknikmoment i undervisningen genom 
att först utbilda våra lärare i ämnet. MNF kommer under 2003 att starta ett så kallat 
dockningsår för gymnasielever utan na-behörighet. Första terminen är studier på 
komvux men den andra terminen kommer att vara studier i naturvetenskap och 
matematik som ger akademiska poäng. För studenter som har svårigheter med sina 
studier skulle denna termin vara ett alternativ som introduktion till universitetsstudier 
i naturvetenskapliga ämnen. 
 
Förslag till åtgärder: 
• Repetitionskurser under sommaren 
• Förbättra och förläng studieintroduktionen 
• Studieteknik integrerat i undervisningen 
• Kurser på halvfart 
• Möjlighet att läsa andra terminen på dockningsåret 
 
 
 
Jämförelse med andra undersökningar 
I en undersökning från Statiska centralbyrån ”Nybörjare i högskolan” (U 30 SM 
9801) visar det sig att orsakerna till studieavbrott och studieuppehåll för studenter 
(nybörjare 90/91) på teknik/naturvetenskapliga utbildningar var: 
• kom in på utbildning man hellre vill gå (22%) 
• militärtjänst (16%) 
• annan (11%) 
• utbildningen hade fel inriktning (10 %) 
• saknade bra studieteknik (5%) 
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Reflektion ur olika perspektiv: Individ -  institution - universitet  
 
Individ 
Ur individens synvinkel upplevs inte de flesta avbrotten som negativa. Många säger 
sig fått en gedigen grund i kemi som de har användning för på ett eller annat sätt. Att 
folk byter studieort för att de vill vara nära sina kära är inte något vi ska sätta käppar i 
hjulet för. Risken är att om vi försöker hindra en del byten är att antalet ”riktiga” 
studieavbrott kan öka. Tvärtom bör universiteten göra det lätt för studenter att byta 
studieort, om inte annat för att försöka nå upp till regeringens mål att fler ska få 
högskoleutbildning. För att citera en kollega ” de är antagna, inte intagna”.  
 
Institution 
Naturligtvis ser vi med stor oro att hälften av våra studenter lämnar utbildningen och 
vi kommer att på olika sätt göra förbättringar. Men som framkommit av 
undersökningen sker de flesta avbrotten av olika personliga övervägande och inte på 
grund av att utbildningen anses vara dålig. Flera studenter har haft kemi som 
andrahandsval eller på andra sätt gjort ett felval, det var inte vad de förväntade sig. 
Detta är negativt ur den aspekten att dessa studenter tar upp plats istället för andra 
som kunde få börja studera kemi. Men det är troligt att det finns studenter som väljer 
att fortsätta på utbildningen trots att detta inte var deras förstahandsval och blir 
kemister. För att få en djupare insikt om så är fallet måste även de som stannat på 
programmet intervjuas.  Det bör poängteras att vi har studenter som kommer till vår 
utbildning från andra program inom Lunds universitet och andra orter. Totalt, om man 
jämför antalet antagna och de som tar examen i kemi, är siffran 70-80 %. 
 
Lunds universitet 
Det är inte bra för Lunds universitet att studenter gör studieavbrott och detta får 
ekonomiska konsekvenser. För att minska avbrotten ska man kanske börja fundera 
över Lund som studentstad i vidare bemärkelse. Några studenter har i intervjuerna 
framhållit pendling och föräldraskap som komplicerande faktorer för studierna. I en 
undersökning gjord av STUDENTLIV betygsattes olika kommuner att mäta hur 
studentvänliga de olika kommunerna är. Lunds kommun fick betyget U för bostäder, 
jobb och försörjning samt barnomsorg och hamnade långt ner på rankinglistan. Det 
räcker kanske inte i framtiden att vara ett anrikt universitet med utbildningar som 
håller hög kvalité utan det måste även finnas olika förutsättningar för studenterna att 
bedriva studier på ett bra sätt. Denna aspekt är viktigt framför allt i frågan om breddad 
rekrytering och ökad mångfald. 
  
Slutord 
Orsakerna till studieavbrott är många och det finns inte en enkel åtgärd att dramatiskt 
minska avbrotten. Den samlade bilden är att de flesta studenter som lämnar Lunds 
universitet och kemi, gör det av personliga och välgrundade skäl. Men det finns 
brister i utbildningen, speciellt i hur studenter introduceras till universitetsstudier. 
Åtgärder bör sättas in under den första terminen för att hjälpa studenter att komma 
igång med sina studier på ett bra sätt. Man bör vara medveten om att de synpunkter 
som framkommer ur intervjuerna med studenter som lämnat kemi och Lund inte är 
unika, utan likartade erfarenheter kan även de studenter studerar som fortsätter studera 
berätta om. Om vi försöker förbättra utbildningen på basis av det som framkommit 
kommer det att underlätta för alla våra studenter även om det inte leder till en 
dramatisk minskning av avbrotten. 
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Rekommendationer för genomförande av mittkursutvärderingar och 
kursuppföljningar – bakgrund 
 
Mittkursutvärderingar och muntlig uppföljning av kursutvärderingar förekommer 
på en del kurser på grundutbildningen. Detta är mycket uppskattat bland studenterna, 
som efterlyser dem på fler kurser. 
 
Vid Gu-nämndens sammanträde 001113 tillsattes på begäran av Kerub en 
diskussionsgrupp som fick i uppdrag att diskutera och utarbeta rekommendationer för 
hur mittkursutvärderingar och muntlig uppföljning av kursutvärderingar kan se ut. 
Syftet var att sådana rekommendationer skulle kunna minska arbetsbördan för den 
lärare som vill införa mittkursutvärdering eller kursuppföljning på sina kurser. 
 
Diskussionsgruppen bestod av följande personer: 
 

Viveka Alfredsson, forskarassistent Fysikalisk kemi 1 
Carl-Axel Andersson, lektor Oorganisk kemi 1 
Mercedes Castillo, student 
Susanne Karlsson, student 

 
Följande dokument är resultatet av diskussionsgruppens arbete. Observera att de är 
tänkta som en hjälp och inte som styrande dokument. 
 
Lund 001205 
 
 
Susanne Karlsson  Carl-Axel Andersson 
 
 

Denna bilaga innehåller dels rekommendationer för 
kursvärderingar, dels två exempel på kursvärderingar 



Rekommendationer för genomförande av mittkursutvärderingar och 
kursuppföljningar – bakgrund 
 
    Mittkursutvärderingar och muntlig uppföljning av kursutvärderingar förekommer 
på en del kurser på grundutbildningen. Detta är mycket uppskattat bland studenterna, 
som efterlyser dem på fler kurser. 
    Vid Gu-nämndens sammanträde 001113 tillsattes på begäran av Kerub en 
diskussionsgrupp som fick i uppdrag att diskutera och utarbeta rekommendationer för 
hur mittkursutvärderingar och muntlig uppföljning av kursutvärderingar kan se ut. 
Syftet var att sådana rekommendationer skulle kunna minska arbetsbördan för den 
lärare som vill införa mittkursutvärdering eller kursuppföljning på sina kurser. 
   Diskussionsgruppen bestod av följande personer: 
 
 Viveka Alfredsson, forskarassistent Fysikalisk kemi 1 
 Carl-Axel Andersson, lektor Oorganisk kemi 1 
 Mercedes Castillo, student 
 Susanne Karlsson, student 
 
    Följande dokument är resultatet av diskussionsgruppens arbete. Observera att de är 
tänkta som en hjälp och inte som styrande dokument. 
 
Lund 001205 
 
 
 
 
Susanne Karlsson    Carl-Axel Andersson 



Rekommendationer för genomförande av mittkursutvärderingar 
 
Tidpunkt 

    Utifrån kursens upplägg avgör kursansvarig lärare lämplig tidpunkt för 
utvärderingen. De åtgärder som utvärderingen leder fram till ska hinna vidtas 
innan kursens slut. 

 
Närvarande 

Man bör inte vara fler än 10 personer vid ett och samma utvärderings-
tillfälle. Lärare och studenter bör ha ungefär lika många representanter. 

På grundkurserna KEM 101 och KEM 102 är det lämpligt med 1-2 
studentrepresentanter per övningsgupp. Väljs alternativet två studenter 
/övningsgrupp kan två separata mittkursutvärderingar hållas, en för vardera 
kurshalvan. På övriga kurser kan man kalla 2-4 studentrepresentanter. 
Studenternas representanter ska utses av studenterna själva, företrädelsevis 
genom kursombuden. Representanterna ska vara väl medvetna om att de 
representerar sin grupp och inte sig själva, och bör ha förhört sig om gruppens 
åsikter före mötet. 

Lärarsidan bör representerar av minst en kursassistent, en föreläsande lärare 
och en lärare som undervisar på övningar/lektioner/dylikt. Man får gärna 
bjuda in ytterligare lärare som undervisar på kursen. Den som är kursansvarig 
bör vara med på mittkursutvärderingen. 

 
Mötet 

Vid mötets öppnande beslutar de närvarande om vem som ska leda mötet. 
Man bör även utse någon som för och sammanställer minnesanteckningar och 
någon som justerar dessa. 

Diskussionen bör vara åtgärdsinriktad. 
Man bör ta upp följande punkter till diskussion: 

• schemaläggning 
• moment som kräver repetition, ev. extra övningstillfällen 
• förmedlingen av information mellan lärare och studenter 
• laborationer 
• föreläsningar 
• lektioner, övningar, övriga undervisningsformer 
• kurslitteratur 
• den skriftliga kursutvärderingens utformande 
• särskilda frågor som lärare eller studenter vill ta upp 
Ändringar i schemat är inte alltid lätta att genomföra, särskilt inte på de stora 
kurserna, och detta ska alla parter vara väl införstådda med. 

 
Uppföljning 

Vid mötet skall föras minnesanteckningar som sedan sammanställs och 
justeras av på mötet utsedda personer. De åtgärder man kommit överens om 
bör tydligt framgå. Minnesanteckningarna sprids sedan till alla studenter och 
lärare på kursen. Anteckningarna presenteras också på kursens hemsida samt 
inför GU-nämnden. 



Rekommendationer för kursuppföljning 
 
Tidpunkt 

    Datum för kursuppföljning bestäms och kallelser går ut före 
tentamenstillfället. Lämplig tidpunkt för kursuppföljning är 1-2 veckor efter 
kursens slut. 

 
Närvarande 

Man bör inte vara fler än 10 personer vid en och samma kursuppföljning. 
Lärare och studenter bör ha ungefär lika många representanter. 

På grundkurserna KEM 101 och KEM 102 är det lämpligt med 1-2 
studentrepresentanter per övningsgupp. Man kan hålla två separata 
kursuppföljningar på dessa kurser om gruppen tenderar att bli för stor. På 
övriga kurser kan man kalla 2-4 studentrepresentanter. Studenternas 
representanter ska utses av studenterna själva, företrädelsevis genom 
kursombuden. Representanterna ska vara väl medvetna om att de representerar 
sin grupp och inte sig själva, och bör ha förhört sig om gruppens åsikter före 
mötet. 

Lärarsidan bör representerar av minst en kursassistent, en föreläsande lärare 
och en lärare som undervisar på övningar/lektioner/dylikt. Man får gärna 
bjuda in ytterligare lärare som undervisar på kursen. Den som är kursansvarig 
bör vara med på kursuppföljningen. 

 
Mötet 

Vid mötets öppnande beslutar de närvarande om vem som ska leda mötet. 
Man bör även utse någon som för och sammanställer minnesanteckningar och 
någon som justerar dessa. 

Diskussionen bör vara åtgärdsinriktad. 
Man bör ta upp följande punkter till diskussion: 

• den skriftliga kursutvärderingens utfall 
• schemaläggning 
• förmedlingen av information mellan lärare och studenter 
• moment som behöver mer utrymme i kursen 
• laborationer 
• föreläsningar 
• lektioner, övningar, övriga undervisningsformer 
• kurslitteratur 
• examination 
• särskilda frågor som lärare eller studenter vill ta upp 

 
Uppföljning 

Vid mötet skall föras minnesanteckningar som sedan sammanställs och 
justeras av på mötet utsedda personer. De åtgärder man kommit överens om 
bör tydligt framgå. Minnesanteckningarna sprids till de som kallats till 
kursuppföljningen, samt till alla som undervisat på kursen. Resultatet av 
kursuppföljningen presenteras också på kursens hemsida samt inför GU-
nämnden. 

 



KURSUTVÄRDERING KEM016 
Eva Åkesson 
Vi uppskattar ifall du kan ta dig tid att besvara följande frågor och ge oss 
kommentarer på hur kursen har varit! 
 
Vad tycker du har varit bra med kursen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad tycker du har varit mindre bra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till ändringar och förbättringar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT HJÄLPA OSS I VÅRT 
ARBETE! 



 

Kursutvärdering KEM101 VT-02 

Vi vill gärna veta vad Du tycker om kursen och ta del av Dina 
förslag till förbättringar. 
När sammanställningen av enkätsvaren är klar kommer den att 
finnas publicerad på URL http://www.gu.kc.lu.se/utbildning/
grundkurser/kem101/index.asp 
En utskrift anslås också på anslagstavlan utanför elevexp 

 
Vilken kategori tillhör du? (Välj ett alternativ) 

   

Matematisk Naturvetenskapligt program Kemi 
Matematisk Naturvetenskapligt program Kemi/Molekylärbiologi 
Matematisk Naturvetenskapligt program Biologi/Molekylärbiologi 
Matematisk Naturvetenskapligt program övriga 
Grundskollärar program 
Gymnasielärar program 
Fristående kurs 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

 
Vilken övningsgrupp tillhör du? (Välj ett alternativ) 

   A1 A2 B1 B2 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Vilken assistent har du haft på laborationerna? (Välj ett alternativ) 

   

Alexandra 
Katarina/Martin 
Sophie 
Herje 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

Betygsätt följande moment: 

 
Uppfriskande övningar (1=dåligt, 3=acceptabelt, 5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Föreläsningar organisk kemi (Fo) (1=dåligt, 3=acceptabelt, 5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Föreläsningar biokemi (Fb) (1=dåligt, 3=acceptabelt, 5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Föreläsningar kemisk bindning (Ft) (1=dåligt, 3=acceptabelt, 
5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Övningar organisk kemi (1=dåligt, 3=acceptabelt, 5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Övningar biokemi (1=dåligt, 3=acceptabelt, 5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Övningar kemisk bindning (1=dåligt, 3=acceptabelt, 5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Laborationerna (1=dåligt, 3=acceptabelt, 5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Labgenomgångarna (1=dåligt, 3=acceptabelt, 5=utmärkt) 

   1 2 3 4 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   Ev kommentarer om handledningen på laboratoriet: 

 

 
Du fick kapitel 1 och 2 av uppfriskande övningar före kursstart. Vad 
gjorde du med dem? (före kursstart) 

   
ingenting 
tittade lite 
försökte lösa uppgifterna 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

   Ev kommentarer 

 

 
Laborationen katalys anses vara svår att förstå. I år har vi gjort ett 
förtydligande blad för att underlätta förståelsen. Var det bra? Har du 
förslag på något ytterligare vi kan göra för att göra laborationen mer 
givande? 

   
 

 
Bedöm hur många arbetstimmar Du ägnat åt studier på KEM101 under 
en genomsnittlig kursvecka (inklusive schemalagd tid). Var ärlig, är 
du snäll! 

   

Mindre än 20 
21 - 25 
26 - 30 
31 - 35 
36 - 40 
41 - 45 
46 - 50 
Mer än 50 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

 
Anser du att din egen arbetsinsats är: 

   för liten lagom för stor nmlkj nmlkj nmlkj



 
Har du förberett dig inför övningarna? 

   aldrig ibland ofta alltid nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Har ditt intresse för kemi ökat eller minskat efter kursen? 

   Minskat Oförändrat Ökat nmlkj nmlkj nmlkj

 
Hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i? 

   

Mindre än 50 % 
51 - 75 % 
76 - 90 % 
90 - 100 % 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

Fria kommentarer, skriv kortfattat! 
Var vänlig och utelämna förolämpande ord och personangrepp i 
Dina fria kommentarer.  
Vi uppskattar konstruktiv kritik! 
Vi är intresserade av vad du rent allmänt tycker om kursen, så 
lämna gärna en del kommentarer utifrån hur du upplevt kursen. 

 
Fria kommentarer, vad har varit bra? 

   

 

 
Fria kommentarer, vad har varit dåligt? 

   

 

 
Fria kommentarer, förslag till förbättringar? 

   

 

 
Vilket eller vilka av följande ord associerar du till kursen? (Välj alla du 
tycker stämmer). 

Intressant 
Stimulerande 
Välstrukturerad 
Tråkig 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

   

Rolig 
Viktig 
Nyttig 
Svår 
Rörig 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

 
 

  Skicka in svaren Rensa all inmatning

Kontaktperson: Johan Reimer, johan.reimer@kemi.lu.se 
http://www.gu.kc.lu.se/utbildning/grundkurser/kem101/index.asp 
Senast ändrad: 2002-03-05 
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1. Inledning 
 
1.1 Uppdraget 
Ovanstående utvärderingsgrupp, bestående av lärare på Kemicentrum, fick VT01 i uppdrag av 
GU-avdelningen på Kemicentrum att utvärdera grundkurserna i kemi. Bakgrunden var att 4 år 
gått sedan grundkurserna lades om och de nuvarande grundkurserna KEM101, KEM102 och 
KEM103 infördes. I gruppens instruktioner ingick att granska dessa nya kurser ur olika 
aspekter, att ange deras starka och svaga sidor, att ta ställning till om målsättningen med 
omläggningen av grundkurserna hade uppnåtts samt att ur sin analys dra upp riktlinjer för en 
fortsatt utveckling av utbildningen. I sitt arbete skulle gruppen beakta dels de kursvärderingar 
som gjorts, dels riktlinjerna för den utvärdering av kemiutbildningen som kommer att ske i 
Högskoleverkets regi 2002. Gruppen skulle vidare begrunda grundkursstudenternas 
heterogenitet beträffande såväl förkunskaper som studieinriktning. Kurserna KEM101 och 
KEM102 är båda nybörjarkurser, och endast en minoritet av studenterna som läser dessa kurser 
avser att fortsätta med kemi som huvudämne. I ett tillägg till instruktionerna ombads 
utvärderingsgruppen att beakta den anpassning till olika avnämares behov som kan ske inom 
kurserna. 
 
1.2 Hur har vi arbetat? 
Utvärderingsgruppen har arbetat på följande sätt. Vi inledde med att titta på genomströmningen 
på kurserna och försökte i viss mån analysera möjliga orsaker till de trender som observerades. 
I detta arbete hade gruppen stor hjälp av Lennart Johansson, som deltog i två av gruppens 
sammanträden samt tog fram statistiska uppgifter. Vi studerade kursutvärderingarna och 
sammanställde resultaten och vi intervjuade följande nyckelpersoner inom och utanför 
Kemicentrum, för att ta del av deras erfarenheter och synpunkter: 
Lennart Johansson (studievägledare, kemisk grundutbildning) 
Claes Wohlfart (prefekt, institutionen för biologisk grundutbildning) 
Yvonne Persson  (studievägledare, institutionen för biologisk grundutbildning) 
Henrik Smith (studierektor, miljövetenskapliga programmet) 
Cecilia Agrell (universitetslektor, kemisk ekologi/ekotoxikologi) 
Eva Åkesson (studierektor, kemisk grundutbildning) 
Eva Hansson (prefekt, KC, och kursansvarig KEM101) 
Susanne Karlsson (student, KC, styrelseledamot LUNA) 
Vi försökte även få till stånd en intervju med någon representant för biologistudenterna genom 
att kontakta BÖÖL, biologernas studieråd inom LUNA. Tyvärr fick vi inget svar. Under 
arbetets gång har utvärderingsgruppens medlemmar haft mer eller mindre täta kontakter och 
diskussioner med lärare på Kemicentrum. På basis av denna information har vi utarbetat 
föreliggande rapport. 
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2. Nuvarande grundkurser 
 
2.1 Vilka var målsättningarna? 
Nuvarande kurser är baserade på ett förslag till förnyelse av de inledande kemistudierna som 
utformades av en arbetsgrupp 1996. Detta förslag bestod bl.a.av följande huvudpunkter: 
- Basblocket av inledande kemikurser skall innehålla tre delkurser (vilka senare fått 
beteckningarna KEM101-103) om vardera 10p vilka skall vara självständiga men samtidigt 
utgöra en sammanhängande helhet. 
- Tyngdpunkten i undervisningen skall vara förskjuten från en indelning av kemiområdet 
enligt traditionell forskningsinriktning (organisk, oorganisk, fysikalisk kemi etc.) till en 
inlärningssituation där exempel från de olika inriktningarna används som illustration av 
fundamenta. 
- Inslag av biokemi, analytisk kemi samt yt- och kolloidkemi och makromolekylär kemi 
skall ingå i det nya basblocket. 
- Stoffet i den första kursen (KEM101) skall vara inriktat mot organisk kemi och 
biokemi, med tyngdpunkt på organisk kemi. Detta av två skäl: Dels för att tillfredställa 
önskemål från den stora gruppen av studenter inriktade mot livsvetenskaper och 
miljövetenskap, dels för att den första kursens uppläggning och inriktning tydligt skall skilja sig 
från gymnasiekursen i kemi. 
- Stoffet i den andra kursen (KEM102) skall bl.a. innefatta en mer systematisk 
genomgång av det periodiska systemet och till stor del hämta kemiska exempel från oorganiska 
föreningar, bio-oorganiska föreningar och elementens kretslopp. Metoder för kvalitativ och 
kvantitativ kemisk analys skall presenteras. 
- Den tredje inledande kursen (KEM103) skall omfatta mer teoretiska moment vilka 
kräver en mer ingående matematisk behandling. 10p matematik skall därför vara ett 
förkunskapskrav. De kemiska exemplen skall hämtas från alla kemins delområden, inklusive 
yt- och kolloidkemi och makromolekylär kemi. 
 
2.2 Tidigare utvärderares synpunkter 
Det existerande kurspaketet för första årets kemiutbildning föregicks 1996 av en intern 
självvärdering och en extern utvärdering. 
Den externa utvärderargruppen lämnade följande förslag till förnyelse: 
-     Exempel bör i stor utsträckning väljas från biologin. 

Valet av organisk kemi och biokemi som dominerande inslag i KEM101 samt inriktningen 
på kurserna får anses tillmötesgå detta önskemål. 

- Helhetssynen är viktig i ett tidigt stadium vilket kräver erfarna lärare.  
Även detta förslag har tillfredsställlts. 

- Laborationerna får inte minskas för mycket  
Laborationerna har minskats men allvarliga klagomål från studenter och avnämare har inte 
kommit till utvärderingsgruppens kännedom.  

- Projektarbete med laborativa inslag vid årets slut rekommenderas, vilket ju har realiserats. 
Båda utvärderingarna poängterar bristen i fysikkunskaper hos kemistudenterna, ett problem 
som kvarstår. 
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3. Kursvärderingar 
 
De 3 kurserna KEM101, KEM102 och KEM 103 har utvärderats enligt olika mallar och 
kommer att behandlas var och en för sig. 
 
3.1 KEM101 
Kursen har utvärderats med hjälp av utvärderingsprogrammet “e-val” och i sina huvuddrag 
bibehållit sin form sedan 1998. Studenterna har dels ombetts att sätta betyg på kursens olika 
moment samt att i fria ord uttrycka sina omdömen i formen “vad tycker du har varit 
bra/dåligt”, dels fått svara på frågor om specifika detaljer i utbildningen samt värderat sina 
egna arbetsinsatser och attitydförändringar under kursen. 
 Fig. 1 och Tabell 1 visar en sammanställning från ht-98 till vt-01.  
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Figur 1. Figuren visar hur studenterna har bedömt de olika kursmomenten på en skala 1-5, där 
5 är utmärkt, under åren 1998-2001. Stora bokstäver i inpassrutan avser föreläsningar, små 
bokstäver avser övningar respektive laborationer.
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 Tabell 1. U
nderlag för Figur 1. Tabellen visar även andelen av studenterna som

 uppskattar att den totala studietiden en norm
al arbetsvecka är m

indre än 35 
tim

m
ar, andelen vars intresse för kem

i har ökat under kursen, andelen som
 anser att kursinnehållet är viktigt och andelen som

 tycker att kursen varit svår, allt i 
procent. 
 Term

in 
TEO

R
 

O
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uppfrövn. 
teor 
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bio 

lab 
%

<35h 
intressnt viktigt 

svårt 
ht98 

2.7000 
4.2000 

3.6000 
3.7000 

2.9000 
3.6000 

3.4000 
3.4000 

46.000 
68.000 

47.000 
64.000 

vt99 
2.5000 

4.3000 
3.2000 

3.7000 
2.9000 

4.4000 
3.0000 

3.8000 
53.000 

75.000 
47.000 

64.000 
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3.0000 
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39.000 
78.000 

37.000 
76.000 
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32.000 
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3.8000 
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41.000 
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standard dev. 0.40000 
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0.60000 
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11.000 
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6.0000 

 



 6

 
Utvärderingsgruppen har även läst de fria kommentarerna. Svarsfrekvensen har legat mellan 
60 - 80 %. 
 
Det framgår att de olika kursmomenten har bedömts anmärkningsvis likartat vid de 7 
kurstillfällena. Dessa kvantitativa omdömen förstärks av de fria kommentarerna. I stort sett får 
kursen goda till mycket goda omdömen. Föreläsningar och övningar i organisk kemi får 
speciellt höga betyg och laborationerna värdesätts mycket. Många uppskattar de inledande 
repetitionsövningarna. 
 
Kritiken handlar, efter det att vissa detaljer såsom schema och laborationsrapporträttning 
justerats, mest om att studenterna upplever stress och splittring. Det framgår att många 
studenter tycker  att kursen innehåller för mycket eller för många moment, speciellt med tanke 
på att det för många är den första kursen på universitetsnivå.  
 
Avsnittet om kemisk bindning får  mycket kritik, även i de fria kommentarerna - man ser inte 
kopplingen till de övriga momenten. Det tycks uppenbart att små delkurser (<<<< 2p) har svårt att 
göra sig gällande.  
 
Kursen har lett till något ökat intresse för kemi och en klar majoritet anser att innehållet är 
viktigt och nyttigt men svårt. Vissa biologstudenter ser inte relevansen av kursinnehållet för 
sina fortsatta studier.  
 
Ungefär hälften (39-57%) av studenterna bedömer att de ägnar mindre än 36 arbetstimmar 
inklusive schemalagd tid åt sina studier under en normal arbetsvecka. 
 
De viktigaste förändringarna som gjorts på kursen med anledning av bl a kursutvärderingarna 
är:  
läroboken i biokemi har slopats och ersatts med ett kompendium. 
tyngdpunkten  i innehållet i avsnittet om kemisk bindning har förskjutits från intramolekylär 
bindning till intermolekylär växelverkan. Dessutom har avsnittet flyttats till slutet av kursen.   
innehållet i de muntliga redovisningarna utgörs av laborationerna.  
 
3.2 KEM102 
Utformningen av enkäten för kursutvärderingen har varit i stort sett oförändrad sedan VT99, 
och arbetsgruppen har granskat utvärderingsresultaten från och med denna termin. 
Svarsfrekvensen har varierat mellan 60 och 80%, med högre svarsfrekvens på höstterminerna. 
Studenterna har bl.a. ombetts kommentera nivån på sina förkunskaper, samt nivån på kursens 
olika delmoment. Resultaten återges i Figur 2. Dessutom har studenterna ombetts att i egna 
ord kommentera vad som varit bra respektive dåligt på kursen, samt att ge förslag till 
förbättringar.  
 
Svaren på de flesta av “nivå”-frågorna (Figur 2) håller sig tämligen konstanta sedan VT 99. En 
stor majoritet av studenterna (72 – 90%) anser att de har tillräckliga förkunskaper för kursen. 
Vidare anser en majoritet av studenterna att delmomenten  laborationer, oorganisk kemi och 
elektrokemi håller en lagom nivå. En tendens kan skönjas att den oorganiska kemin har 
upplevts som svårare under senare terminer. Åsikterna om momentet termodynamik uppvisar 
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de kraftigaste variationerna över tiden. Från och med VT00 anser en majoritet att nivån på 
detta moment är lagom, även om tendensen sedan dess är sjunkande. Det kursmoment som 
konsekvent bedöms som svårast är jämviktsläran. Detta moment anses “svårt” av närmare 
hälften av dem som svarat. Kursutvärderingarna har lett till ändrad uppläggning av vissa 
moment, bl.a. oorganisk reaktionslära, men resultaten av dessa ändringar har inte varit 
entydigt positiva. 
 
En majoritet av studenterna (53 – 73%) uppger att de ägnat mindre än 36 timmar åt studier på 
KEM102 (inklusive schemalagd tid) under en genomsnittlig kursvecka. 
 
Slutsatser från studenternas enskilda kommentarer är osäkra eftersom det är svårt att avgöra 
hur representativ en enskild synpunkt är, även om den framförs mer än en gång. Vissa mönster 
kan dock urskiljas. Det som framhålls som bra på kursen är oftast lärarnas kunskaper och 
insatser (föreläsningar, övningar, laborationer). Kritiken rör å andra sidan ofta kursens 
innehåll, stoffets relevans för den egna utbildningen och kunskapskraven. Återkommande 
kommentarer om vad som varit dåligt under kursen berör oorganisk reaktionslära, 
termodynamik samt krav på utantillkunskaper (typreaktioner, delar av det periodiska systemet, 
fysikalisk-kemiska samband). Man har också upplevt vissa moment som stressiga (oorganisk 
reaktionslära) samt efterlyst fler föreläsningar i t.ex. termodynamik. Man har haft svårt att 
sovra och prioritera i sina studier, och kritiserat de parallella föreläsningsserierna. 
Skrivningarna upplevs som svåra, med höga krav på problemlösning och faktakunskaper. 
Många, i synnerhet miljövetare och biomedicinare, ser ingen eller liten koppling mellan 
kursinnehållet och deras studieinriktning. Verklighetsanknytningen ifrågasätts också. Många 
har, sammanfattningsvis, svårt att finna motivation för att lära sig stoffet.  
 
Förutom de gängse kursutvärderingarna har ytterligar två riktade undersökningar av studenters 
åsikter om KEM 102 utförts. Eva Åkesson intervjuade en stor andel av de studenter som 
underkändes vid ordinarie tentamen VT102. Många ansåg att de arbetat för lite. Som skäl 
anfördes huvudsakligen bristande motivation och dålig studieteknik (svårigheter att “komma 
igång” och att sovra). Miljövetarna lät år 2000 utvärdera samtliga kurser i basblocket i 
Miljövetenskap. KEM102 fick godkänt betyg av studenterna beträffande relevans (3.4 på 5-
gradig skala), men dåligt betyg (2.4) när det gäller utförande. Kursen upplevdes av kritikerna 
som tråkig och dåligt anpassad för miljövetarna, samtidigt som innehållet bedömdes som 
viktigt. 
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Sammanställning av kursvärderingar KEM102 
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3.3  KEM103 
Kursutvärderingsblanketten för denna kurs efterfrågar studenternas synpunkter på vad som 
varit bra och dåligt med kursen, deras genomsnittsiga veckoarbetstid, samt förslag till 
förbättringar. Denna sammanställning är baserad på hela materialet från ett antal terminer 
(HT98, VT99, HT99, VT00, VT01, samt på de sammanställningar som den kuransvarige 
läraren (Olle Söderman) gjort.  
 
Överlag får kursen bra kritik, särskilt momentet “termodynamik”. Upprepad kritik riktas dock 
mot momentet “biomakromolekyler”. Vissa terminer har kritiken varit massiv, andra terminer 
har dock nästan ingen kritik av detta moment förekommit. Kritiken gäller oftast 
undervisningens kvalitet, men även bristen på koppling till resten av kursmaterialet. 
 
Studenternas uppskattning av sin genomsnittsliga arbetstid har varierat mellan 33 och 41 
timmar per vecka för de olika terminerna, dock med stora individuella variationer.  
 
4. Genomströmning - troliga orsaker samt förslag till åtgärder 
 
4.1 Bakgrundsbeskrivning 
Under de senaste kurserna har det varit en kraftig nedgång i andelen godkända elever för 
KEM101 under vårterminskurserna medan förändringarna varit mindre uttalade under 
hösttermins- kurserna. Samma förhållande gäller för KEM 102 medan utvecklingen är klart 
annorlunda (bättre) för KEM 103, vilket framgår av nedanstående tre diagram.  
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KEM102
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Som synes har antalet godkända efter tentamen och omtentamen sjunkit ganska kraftigt på 
KEM101(vt) och KEM102 under de senaste 2 åren. 
 
I ett sökande av orsaker till detta har antagningspoäng studerats och resultat av intervjuer 
utförda av Eva Åkesson tagits i beaktande. 
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Lägsta antagningspoängen för kemistudenter har sjunkit avsevärt under de senaste två åren 
från 3.6 (BL, gamla relativa betyg med skalan 1-5) och 15.4 (BP, nya betyg med skala upp till 
20, där 10 innebär godkända avgångsbetyg) vid HT 97 till 2.9 (BL) och 13.1 (BP) vid HT 99.  
Samma förhållande gäller också biologistuderande med minskningar från 1997-98 till VT 
2000 med värden på 4.2 (BL) och 17.7 (BP) i början av perioden, som i slutet reducerats till 
3.8 (BL) och 15.8 (BP). Anmärkningsvärt är också att vid VT 2001 hade 12 av 14 
biologistuderande en antagningspoäng under 16.47 vilken var den lägsta antagningspoängen 
för denna studerandekategori vid HT 2000. 
 
Det verkar rimligt att antaga ett samband mellan de låga antagningspoängen under 
vårterminen och skillnaderna i genomströmning (på KEM101 ca 75-80% under 
höstterminerna och endast  ca 50 % under vårterminerna). En bidragande orsak är skillnaden i 
sammansättning av studentgruppen; exempelvis finns de högpresterande biomedicinarna bara 
på höstarna sedan vårterminen 1999. Eftersom man inom andra ämnen håller på att lägga om 
ordningen mellan kurserna, kommer denna stora skillnad troligen att utjämnas eftersom 
elevsammansättningen under höst och vår då förändras. Skillnaden mellan höst och vår 
kommer då inte att bli lika stor. Spännvidden mellan eleverna inom respektive grupp kommer 
givetvis att kvarstå och kan till och med förväntas öka. Om inget görs kommer 
genomströmningen i stort troligen att bli under 70 %. 
 
 
Av den telefonintervju som Eva Åkesson gjorde med 18 st av de 29 elever som inte klarade 
KEM102 framgår att  11 av dessa 18 ansåg att de läst för lite; mindre än 30 timmar/vecka och 
att detta därför skulle kunna vara ett viktigt skäl till deras misslyckande. Som utanförstående 
betraktare är vi beredda att hålla med om att elevernas egen bedömning nog är ganska riktig. 
Har man svårigheter med ett ämne så skulle man säkerligen behöva ägna minst en normal 
arbetstid /vecka d.v.s. 40 timmar åt ämnet. Orsakerna till bristande arbetsinsats verkar bland 
annat ligga i bristande motivation. Det finns också indikationer om att vissa elevers 
studieteknik varit bristfällig varför man efter ett tag “ givit upp”. 
 
4.2 Förslag till lösningar 
Ett steg mot förbättrad genomströmning är att få eleverna,  och då särskilt de svagpresterande,  
att öka sin arbetsinsats. En väg att gå i detta avseende är att försöka öka motivationen för 
kemistudier. Detta kan göras genom att man i görligaste mån väljer exempel med anknytning 
till vardagslivet. Eftersom de flesta naturvetare är intresserad av miljö- och hälsoaspekter, så 
skulle man med fördel kunna välja exempel från dessa områden. Det skulle göra att biologer, 
miljövetare och biomedicinare känner sig mer “välkomna” till kemistudierna, samtidigt som 
det inte skulle vara någon till någon nackdel för kemistudenterna. I de förslag till förändringar 
i kurserna som framläggs nedan räknar vi med att det kommer att ingå en översyn av varje 
moment med beaktande av motivationsproblematiken. 
 
Vi tror inte att omfattningen av den lärarledda undervisningen i nämnvärd utsträckning kan 
ökas. Däremot kan man fundera över om man bör söka efter strukturella förändringar, som kan 
öka studenternas arbetsinsats, med särskild inriktning mot  den grupp som av olika 
anledningar visar upp svaga resultat. Förbättring av studieteknik genom individuella 
stödinsatser kan övervägas. Strukturella förändringar som kan leda till ett mer aktivt inlärande 
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under gruppövningar och räkneövningar bör också övervägas. Individuell handledning skulle 
vara attraktivt men blir också mycket kostnadskrävande. 
 
Ett annan möjlighet att öka genomströmningen skulle kunna vara att införa extra undervisning 
för studenter, som inte klarat studierna under normal terminstid. Den enda tidsperiod som 
verkar vara realistisk i detta avseende är senare delen av augusti med avslutning strax före 
omtentamen. Vi anser att denna möjlighet på allvar bör övervägas trots de kostnader som detta 
förslag givetvis för med sig. 
 
5. Intervjuer och avnämarnas önskemål 
 
5.1 Biologer. 
Claes Wohlfart (prefekt) och Yvonne Persson (studievägledare) har lämnat synpunkter på 
kurserna KEM101 och KEM102 ur de olika biologirelaterade programmens perspektiv, och 
framfört vissa önskemål för biologistudenternas grundläggande kemiutbildning. I stort sett är 
man ganska nöjd med innehållet i de existerande kurserna. Man betonar också att det finns 
mycket olika åsikter om biologernas kemiutbildning bland olika lärare inom 
biologiinstitutionerna. För de biologer som bara vill läsa 10 poäng kemi framför man 
önskemålet att vi skall tillhandahålla en 10-poängskurs med innehåll från både KEM101 och 
KEM102, “5 poäng oorganisk kemi och 5 poäng organisk kemi” (troligen menas 5 poäng 
allmän och organisk kemi). 
 
Ett allvarligt problem som man anser har accentuerats under senare tid är att ett ganska 
allmänt utbrett misstroende mot kemister har fått fotfäste bland både studenter och lärare inom 
biologiområdet.  Man menar att kemister (d.v.s. lärarna på KC) har en nedlåtande attityd mot 
biologer. Uttryck som att man “ser ned på biologer” medan man “gullar med biomedicinare” 
är vanliga. Man poängterar dock att det finns mycket litet konkret underlag för denna 
animositet. För att undanröja missförstånd finns det därför behov att en samarbetsgrupp 
mellan biologer och kemister av samma typ som sedan länge finns för biomedicinarna. 
 
5.2 Miljövetare 
Henrik Smith (studierektor) och Cecilia Agrell (universitetslektor) har intervjuats som 
representanter från miljövetenskaliga programmet som har 30 platser/år och för vilka 
KEM102 ingår i basblocket. Dessa studenter har varit mycket kritiska i kursvärderingarna. 
Introduktionsövningarna är inte tillräckliga, kursen är inte anpassad för miljövetare och man 
klagar på attityden hos lärarna. Cecilia och Henrik meddelade att studenterna har fått en delvis 
ändrad och mer positiv attityd till innehållet i kursen och till relevansen av kemin senare i sin 
utbildning. Studenterna anser också att de vill ha mer organisk kemi. När det gäller den 
"traditionella allmänna kemin", som vi ger i 102:an, så anser dessa studenter att detta stoff är 
mer umbärligt; det går att klara sig på gymnasiekunskaperna. Möjligen vill de således ha 
101:an snarare än 102:an. Vidare menar Henrik Smith att kemin måste komma senare i 
miljövetarnas utbildning. 
 
Även från miljövetarhåll framfördes önskemål av liknande slag som biologernas om en 
specialinriktat grundkurs i kemi (oorganisk och organisk kemi). Ett annat förslag var att 
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bibehålla KEM102 med den förändringen att i stället för termodynamiken, som ingår i 
miljövetarnas fysikkurs, lägga in litet organisk kemi. 
 
 
5.3 Biomedicinarna  
Biomedicinarnas synpunkter behandlas löpande i “utvecklingsgruppen”, i vilken flera kemister 
ingår, varför ingen intervju med denna kategori har gjorts. Biomedicinarna kommer att ändra 
studiegången det första året så att de läser KEM102 under andra läsperioden på höstterminen 
och KEM101 första läsperioden under vårterminen.   
 
5.4 Studenter på kemiprogrammet  
Studenter på kemiprogrammet har representerats av Susanne Karlsson (LUNA och tidigare 
KERUB). Hon poängterar att hon endast kan redovisa sina egna åsikter om kurserna, och att 
dessa åsikter inte nödvändigtvis är representativa. Hon är i det stora hela nöjd med det första 
årets kemistudier. Den största kritiken riktades mot matematikkursen, som anses både svår och 
av otillräcklig relevans för kemistudierna. Susanne tyckte sig se att många studenters 
studiemisslyckande beror på igångsättningsproblem och att kursernas storlek (>100 studenter), 
stoffets omfattning och det stora antalet kursmoment verkar paralyserande. Den låga 
arbetsinsatsen kan ibland bero på att uppgiften upplevs som övermäktig.  Vissa studenter anser 
också att tentamen borde delas upp i mindre deltentor och att tentasituationen är 
ångestskapande.       
 
5.5 Synpunkter från studierektor 
Eva Åkesson (studierektor) redogjorde för intervjuer som hon gjort med elever som inte klarat 
den senast KEM102-kursen (vt-2001). Flera studenter angav brister i den egna arbetsinsatsen 
(dålig motivation, svårt att komma igång) som orsak. Ett problem som det finns anledning att 
uppmärksamma är att några studenter uttryckte olika grader av tentamensångest som en 
bidragande orsak till sitt misslyckande. Detta bör uppmärksammas och analyseras och ett 
åtgärdspaket kanske utarbetas, liksom utbildning i studieteknik. 
 
5.6 Synpunkter från Eva Hansson 
Eva Hansson (tidigare prodekanus, prefekt och kursansvarig på KEM101) ansåg att 
existerande kurspaketet för det första året bör kunna utgöra stommen i en reformerad version. 
Liksom flera medlemmar i utvärderingsgruppen ser hon det som önskvärt att bibehålla 
påbyggbarheten i kemiutbildningen. 
 
5.7 Synpunkter från lärare 
 
Cecilia Emanuelsson (universitetslektor) har framfört synpunkter och föreslår (1) att alternativ 
med skräddarsydda ingångar utreds,  (2) att studenter från biologi-, biomedicin- och 
miljöprogrammen blir representerade i GU-styrelsen och (3) att samarbetet med andra 
utbildningar på olika nivåer förbättras. 
 
Hortonomerna och grundskolelärarna lämnar dessa kurser för att i fortsättningen läsa kemi vid 
annat lärosäte och har inte intervjuats. 
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6. Diskussion kring alternativa utformningar av KEM101-103 
 
Utvärderingsgruppen har diskuterat nya upplägg för kurserna, och även för- och nackdelar 
med  bibehållen utformning, baserat på det material utvärderingsgruppen har insamlat 
(redovisat ovan) och efter diskussioner med några avnämare utanför KC (biologer och 
miljövetare).  

 
6.1 KEM101  
De alternativ vi diskuterar i detta avsnitt bibehåller alla i betydande utsträckning KEM101. 
Påverkan på KEM102 och KEM103 är begränsade för de flesta alternativen. I ett senare 
avsnitt diskuterar vi även en helt ny kurs som ersätter KEM101, vilket skulle få radikal 
påverkan på efterföljande kurser. 

 
I. Status quo på KEM101, vilket innebär att kursen bibehålls i stort som den är. 

Angelägna ändringar skall givetvis göras, exv bör integrationen stärkas mellan de 
olika momenten. Teoretiska kemiavsnittet (intermolekylär växelverkan) kan 
integreras bättre med biokemidelen, exempelvis genom att varva föreläsningar 
mellan de två momenten, där växelverkan som behandlas ”teoretiskt” kan 
åskådliggöras i biokemiska system, tex proteinstruktur och biologiska membran. 
Nackdelar: den teoretiska kemin är en liten del av kursen, ca 1p, vilket medför 
svårigheter att få ett bra kursmoment, ex vad gäller motivationen för eleverna, och 
möjlighet att skapa förståelse. Det är ej klart om en närmare knytning av teoretiska 
kemin till biokemiavsnittet kan lösa problemen.  Under alternativen II-V går vi 
igenom olika möjligheter att lösa detta problem. 

 
II. KEM101 utan teoretisk kemi, där detta avsnitt flyttas till KEM103 och utökas till 

ex 3p. Teoretiska kemiavsnittet är nu på ca 1p, dvs 8 tim föreläsningar, som är 
fokuserade på intermolekylär växelverkan. Utvärderingsgruppen anser det klarlagt 
att det föreligger en svårighet att inom en så liten del av kursen leverera en 
undervisning som skapar förståelse hos eleverna för denna del av kemin. Vi ser två 
möjliga lösningar: utökning av momentet eller flyttning av det till senare kurs. 
Fördelen med det senare alternativet på KEM101 är att kursmomenten minskas till 
3: uppfriskande övningar, organisk kemi och biokemi. Det är nog rättvist att säga 
att utvärderingarna under åren pekar på starka elevönskemål i denna riktning. Den 
del av kursen som friställs (8 tim föreläsningar och 4 tim övningar) skulle kunna 
användas för bättre integrering mellan organiska kemin och biokemin, exempelvis 
genom klargöranden av organisk kemiska reaktioner i centrala metabola processer, 
mekanismer för hur organiska molekyler deltar i enzymatisk katalys och i 
elektronöverföringsreaktioner i andningskedjan och fotosyntesen. Vinsten för både 
organisk kemi och biokemi vore att eleverna på KEM101 hinner komma fram till 
mer ”spännande” kemi kring biologiska makromolekyler, där vi i nuvarande 
upplägg endast hinner med  grundläggande struktur för makromolekylerna utan att 
nå fram till funktionerna mer än översiktligt. 
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III. KEM101 med mer teoretisk kemi, ca 3p. En utökning av teoretiska kemin på 
KEM101 till 3p måste ske genom minskning av organiska kemin då biokemidelen 
redan är liten (3p); i stort sett skulle det innebära en kurs med tre lika stora delar 
organisk, bio- och teoretisk kemi på vardera 3p. Fördelen är att intermolekylära 
växelverkan skulle kunna klargöras och exemplifieras i en större mängd kemiska 
system i synnerhet inom organiska kemin och biokemin. Förståelsen av 
intermolekylär växelverkan kan då fördjupas. En nackdel för organiska kemin är att 
den större delen av reaktionsläran måste tas bort och elevernas inlärning av 
organiska molekylers egenskaper reduceras till genomgång av olika klasser av 
molekyler. Detta innebär en risk för en katalogkunskap utan egentlig förståelse av 
hur molekylernas struktur bestämmer deras reaktivitet. Resultatet på KEM101 
skulle då bli att undervisningen i organiska reaktioner skulle minskas och 
intermolekylär växelverkan ökas. 

 
IV. KEM101 utan biokemi: detta moment är nu ca 3p och en flyttning till annan kurs 

möjliggör ökning av teoretiska kemiavsnittet i KEM101 med de fördelar för denna 
del som detta innebär enligt ovan (III). En flyttning av biokemin skulle minska 
exemplifieringen av kemiska principer på biologiska makromolekyler vilket var en 
vägledande tanke bakom bildandet av KEM101. 

 
V. KEM101 utan organisk kemi: det största momentet skulle då tas bort. Biokemi och 

teoretisk kemi avsnitten kan utökas vilket gynnar dessa moment. Men, vi skulle 
ändå behöva ha ett moment av kursen där grundläggande kunskap kring organiska 
molekyler läres ut därför att det utgör en förutsättning för biokemin. Detta 
alternativ kommer därför att få en utformning nära det ovan beskrivna med tre lika 
stora delar organisk, bio- och teoretisk kemi på KEM101 (se ovan III). 

 
 

6.2 KEM102 
Tentamensresultat och kursutvärderingar pekar på att KEM102 är största problemet och att 
denna kurs behöver omstruktureras. En viktig princip att bibehålla, anser vi, är att kurserna i 
hög grad skall vara permuterbara för eleverna, dvs de skall inte förutsätta varandra. De 
problem som identifierats är låg genomströmning och att vissa moment uppfattas som extra 
svåra eller "meningslösa". Detta gäller framförallt jämviktsläran respektive den oorganiska 
reaktionsläran. Den låga genomströmningen kan ha sin förklaring i en låg arbetsinsats, vilket i 
sin tur kan bero på bristande motivation. Värt att nämnas är att när reaktionsläran ingick i 
KEM 003 (en kurs för bara kemister) fick den genomgående positiva kursvärderingar. Inom 
ramen för nuvarande kursutformning (dvs allmän och oorganisk kemi) kan man tänka sig olika 
alternativ. 
 

 I. Mer eller mindre bibehållen kurs med hopp om att motivationshöjning sker p.g.a. 
de kursomläggningar som avnämarna diskuterar, vilket innebär att studenterna 
kommer att läsa kemi senare och därmed ha en bättre studieteknik och 
(förhoppningsvis) högre motivation 
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 II.. Vissa förändringar varvid omfattningen av jämviktsläran minskas och den 
kvantitativa lösningen av problem eventuellt tonas ned till förmån för en starkare 
"förståelseaspekt" och koppling till termodynamiken. Detta innebär troligen att 
man måste se över fördelningen av innehållet mellan lärarna. Vidare bör 
laborationskursen förändras så att reaktionsläran flyttas till KEM 113 (eller annan 
kurs) och ersätts av någon mer tillämpad laboration baserad på modern oorganisk 
kemi, exempelvis industriell syntes, homogenkatalys, miljökemisk analys, metaller 
i biologiska system eller något liknande.  

 
6.3 Ny kurs som ersätter KEM101 
Vi har diskuterat två alternativ som innebär en ny kurs som ersätter KEM101 som första 10p 
kurs. Detta skulle medföra radikala ändringar i efterföljande kurser. 

 
I 5p allmän och oorganisk kemi, plus 5p organisk kemi. Detta är inspirerat av 

diskussioner med miljövetarna, som nu läser KEM102 men dessutom efterfrågar ett 
lämpligt avsnitt organisk kemi som de missar genom att inte läsa KEM101. Även 
biologer har framfört önskemål om en 10p kurs med detta innehåll. Svårigheterna är 
följande : 1) kursen blir för omfattande och svår att begränsa; 2) oklart vad nästa kurs 
ska innehålla; 3) vi förlorar permuterbarheten vi nu har mellan KEM101 och KEM102; 
4) påbyggbarheten blir svår  att åstadkomma.  

 
II 10p allmän oorganisk och fysikalisk kemi. Denna kurs skulle i hög grad vara identisk 

med nuvarande KEM102 och kunna utgöra ett möjligt alternativ till en första kurs i 
kemi. Emellertid vore detta att gå tillbaka till den tidigare kursutformningen före 
KEM101 infördes. I målsättningarna vid utformningen av KEM101 fanns avsikten att 
ge en första 10p kurs, där eleverna fick kontakt med för dem nya organiskkemiska och 
biokemiska system, där grundläggande principer används i förklaring av funktioner 
och struktur. Trots problem i nuvarande KEM101 framstår det inte som angeläget att 
återgå till ett tidigare upplägg. Möjligheten för icke-kemister att läsa KEM102 istället 
för KEM101 finns dessutom redan nu, och utnyttjas av bl.a. miljövetarna. 

 
6.4 KEM103 
Denna kurs har överlag fått bra omdöme och de ändringar som behöver göras är främst en 
följd av förändringar på tidigare kurser. Ett avsnitt som dock fått mycket kritik och som 
upplevs som för litet är biomakromolekyler. I enlighet med alternativ 6.1.II skulle man således 
kunna tänka sig att flytta detta till en högre kurs i biokemi och istället ta in ett utökat avsnitt i 
teoretisk kemi. 
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7. Sammanfattning och förslag till åtgärder 
 

Den stora variationen i inriktning, förkunskaper, motivation och prioritering hos studenterna 
gör det svårt att avge generaliserade omdömen om den första terminens kemikurser. Man kan 
dock säga att med tanke på de delvis divergerande önskemålen från olika studerandekategorier 
så uppfyller kurserna KEM101 och KEM102 i stora drag förväntningarna.  
 
Utvärderingsgruppen är i stort enig med de målsättningar och intentioner som angavs av 
den år 1996 tillsatta arbetsgruppen inför utformningen av de nuvarande grundkurserna. 
Dessa målsättningar och intentioner har delvis uppfyllts. Såvitt vi kan bedöma har t.ex. 
upplägget med stoff hämtat från organisk kemi och biokemi i den första grundkursen 
fallit väl ut. Studenterna konfronteras med för dem nytt stoff, och de finner kursen 
intressant och värdefull. Däremot kvarstår vissa problem och icke tillfredsställda 
önskemål beträffande kurserna. 
 
Önskemålen att försöka skapa kurser som mer tillgodoser olika avnämares (förmenta) behov 
leder till en uppdelning i skräddarsydda kurser. Resultatet av en sådan drastisk förändring är 
svår att överblicka. 
 
 För det första har det inte framkommit önskemål om några avgörande förändringar av 
innehållet i kurserna. Utvärderingsgruppen anser det omöjligt att åstadkomma en 10-
poängskurs med “grundläggande kemi” som skulle tillvarata alla önskemålen och dessutom ta 
hänsyn till de svårigheter som många studenter redan nu upplever att tillgodogöra sig 
materialet inom ramen för 20 poäng. Till detta kommer de väldokumenterade svårigheterna att 
bygga kurser av små delkurser. 
 
För det andra leder skräddarsydda ingångar till problem med påbyggbarheten, ett problem som 
man naturligtvis kan välja att ta, men som man hittills av uppenbara skäl har valt att undvika 
vid vår fakultet. Dessa skräddarsydda kurser skulle komma att ligga utspridda över hela året 
för att tillgodose respektive programs studiegång och bestå av mycket olika antal studenter. 
Lärarbehovet skulle därmed öka avsevärt.  
 
Av detta drar vi slutsatsen att sammanhållna KEM101 och KEM102 kurser, modifierade 
enligt nedan, är att föredra. Det är en stor fördel om dessa kurser även i fortsättningen 
kan göras permuterbara för studenten. Detta är t.ex. en förutsättning för att 
biomedicinarnas nya studiegång skall kunna genomföras. KEM103 bör behållas med de 
mindre förändringar, som föreslås nedan. 
 
Vid utvärderingen har vi identifierat en del problem med den nuvarande undervisningen. 
Dessa presenteras nedan med förslag till åtgärder. 
 
• Det allvarligaste problemet är naturligtvis den dåliga genomströmningen på de två 

grundkurserna, speciellt kanske på KEM102.  
Vi föreslår att man undersöker möjligheten att inrätta tentaförberedande repetitionskurser 
på 1-2 veckor för KEM101- och KEM102- studerande. Dessa bör ligga i augusti eftersom 
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studenterna inte orkar ta till sig mer undervisning medan kurserna pågår. Man borde 
också försöka se om man kan begränsa stoffet i bägge inledningskurserna något.  
 

• Många av studenterna som misslyckas anger stress, splittring och tentamensångest  som 
orsak. Andra orsaker är brister i studieteknik.  
Vi föreslår att denna fråga följs upp av studierektor, som får ta ställning till om och vilka 
typer av stödåtgärder, som kan tänkas behövas. 
 

• Små kursmoment (< 2 poäng) som inte är väl integrerade i de övriga kursdelarna har 
uppenbara svårigheter och bör undvikas.  
Vi föreslår att avsnittet om intermolekylär växelverkan flyttas till KEM103, där 
studenterna har bättre förkunskaper i matematik. Biokemisterna kan göra en kort 
introduktion till intermolekylär växelverkan. Avsnittet om biomakromolekyler på KEM103 
flyttas till någon av kurserna i biokemi. 

 
• På KEM102 uppfattas jämviktsläran som svår. Kopplingen mellan den deskriptiva 

oorganiska kemin och den egna utbildningen upplevs av icke-kemister som svag. 
Vi föreslår att den kvantitativa lösningen av jämviktsproblem tonas ned och avsnittets 
omfattning minskas. Beträffande den deskriptiva kemin föreslår vi att man i större 
utsträckning illustrerar denna med intresseväckande tillämpningar inom t.ex. miljöanalys 
och metaller i biologiska system. 

 
• Biomedicinarna kommer i fortsättningen att läsa KEM101 och KEM102 i omvänd 

ordning, varför problem kan förutses på KEM101 på vårterminerna med extrema 
variationer i förskunkaper och motivation.  
Vi föreslår att för de studenter, som börjat med KEM102, ersätts de inledande övningarna 
med andra aktiviteter, förslagsvis biomedicinska tillämpningar där kunskaperna från 
KEM102 utnyttjas.      

 
 

• Samarbetet med biologerna har fungerat dåligt med misstroende och märkliga anklagelser 
som följd.  
Vi föreslår att en samarbetsgrupp mellan biologer (och eventuellt miljövetare) och 
kemister bildas med uppgift att optimera biologistudenternas kemistudier samt undanröja 
anledningar till missförstånd. 

 



Bilaga 11 
 

Kemi: Studenters och lärares erfarenheter av 
utbildningens kvalitet 

 
 
Under höstterminen 2001 genomfördes två enkäter vid Kemicentrum om studenter och lärares 
erfarenheter av utbildningen i kemi på matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Undersökningen är 
ett led i arbetet med vår självvärdering av kemi år 2002 för högskoleverket. Syftet var att få kunskap 
om eventuella svaga punkter i utbildningen som våra studenter och lärare anser vara viktiga. Arbetet 
genomfördes i nära samarbete med Utvärderingsenheten vid Lunds universitet.  
  
 
Sammanfattning 
 
Studenterna bekräftar vikten på de flesta frågorna som valts ut att ingå undersökningen. På det stora 
hela får utbildningen bra betyg av våra studenter och de är nöjda med många aspekter. Studenterna 
uppskattar utbildningens bredd och djup och är mycket tillfreds med sina erfarenheter hitintills. Olika 
färdigheter som involverar kritiskt tänkande, utvärdering resultat, muntlig och skriftlig presentation, 
datoranvändning, är viktiga och tillfredsställande i utbildningen enligt studenterna. Framför allt ges 
våra lärares kunnighet ett lysande betyg men även pedagogisk skicklighet, tillgänglighet och intresse 
för studenternas studier ges goda betyg. Detta visar att vi har duktiga och engagerade lärare i kemi! 
Brister är i lokaler, vilket vi är plågsamt medvetna om dagligen. Äldre studenter är mindre nöjda med 
förståelsen hur effektivt lärande går till samt att bidra till kvalitetsutveckling. Detta tyder på en ökad 
mognad hos studenterna och högre krav ju längre de går på utbildningen.  
 
Både lärare och studenter har ansett att de flesta kunskaper och färdigheter har varit viktiga förutom att 
förklara för icke-kemister, där båda grupperna ansåg detta vara mindre viktigt. På svaren till de flesta 
frågorna ger lärarna lägre betyg på tillfredställelsen än studenterna. Störst differens fanns för kritiskt 
värdera olika sätt att lösa problem, skriftliga presentationer, teoretiskt djup, valfria kurser och 
stödämnen utanför kemi. Våra lärare ställer höga krav både på utbildningen och studenterna. Att 
lärarna inte är helt nöjda kan vara en garanti för fortsatt kvalitetsutveckling och strävan att göra 
utbildningen bättre.  
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Metod 
Metodens som tillämpades är snarlik den som använts för Studentbarometern 2000 och 
Lärarbarometern. Med hjälp av studenter och lärare tas frågor fram som anses vara relevanta att ta med 
i enkäterna. Målsättningen är att enkäterna ska omfatta ett begränsat antal bakgrunds- och 
bedömingsfrågor som är relevanta och inte vara ett massivt frågeformulär. Detta innebar även att lärare 
och studenter inte fick exakt samma enkät. Frågorna är formulerade så att kunskaper och färdigheter 
ska bedömas enligt en tregradig skala; mindre viktigt – viktigt – mycket viktigt. Därefter anges hur 
tillfredsställd man är med utfallet på den utbildning man hitintills genomgått på universitet enligt en 
femgradig skala, från mycket missnöjd till mycket nöjd. Alternativet ”Ej erfarenhet” gavs även som 
svarsalternativ. Nedan är ett exempel på en fråga i enkäten. 
 
 
 Vikt Tillfredsställelse 
 mycket viktigt mindre  mycket  mycket  Ej 
 viktigt  viktigt  nöjd  missnöjd  erfarenhet 

Kunskaper och färdigheter i 
att förstå innebörden i kemiska � � � � � � � � � 
problemställningar 
 

 
Svaren på frågorna i enkäterna har översatts till  sifferskalor enligt följande:  
Vikt:    skala 1-3  1= mindre viktigt och 3= mycket viktigt.  
Tillfredställelse:  skala 1-5 1=mycket missnöjd och 5= mycket nöjd. 
 
I analysen läggs gränsen mellan viktigt och  mindre viktigt vid 2.  
För tillfredsställelse har följande gränser använts: 
Missnöjda < 2.7 
OK  2.7 – 3.3 
Nöjda  > 3.3 
 
Resultatet klassificerats med bokstäver enligt tabellen nedan. A innebär att något är viktigt som man är 
nöjd med. Det fungerar alltså alldeles utmärkt. D innebär att det anses vara viktigt men man är 
missnöjd med hur det fungerar. Betyget D visar på att man bör överväga att vidta åtgärder. B och C 
anges då frågan anses mindre viktig och det fungerar bra respektive dåligt. Om OK eller XX har 
utfallet hamnat mellan 2.7-3.3 för tillfredsställelsen och anses vara viktigt respektive mindre viktigt.  
 

Viktigt A OK D 
Mindre viktigt B XX C 

 Nöjda  Missnöjda 
 
 
 
Urval 
 
Studenter:  
Enkäten skickades ut till studenter som läser i Lund på mat-nat programmet med examensmål kemi. 
 
156 enkäter skickades ut 
87 svar erhölls 
Svarsfrekvens: 55 % 
Studenterna fick en påminnelse med e-post. Den relativt låga svarsfrekvensen kan bero på att enkäten 
skickades strax före jul. Ytterligare utskick med ny enkät och påminnelse gjordes inte på grund av 
tidsbrist. Enstaka studenter hörde av sig och sa sig vägra svara på enkäten av principskäl. 
 
Enkäten skickades ut till lärare anställda vid Kemicentrum och aktiva vid grundutbildningen i kemi 
(MNF).  
 
Lärare: 
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54 enkäter skickades ut 
30 svar erhölls 
Svarsfrekvens: 56% 
 
En uppmaning att besvara enkäten skickades ut med e-post. Några lärare hörde av sig och sa att de inte 
besvarar enkäten då den inte på ett korrekt sätt kunde återspegla deras erfarenhet av grundutbildningen. 
 
 
 
Studenternas svar  
 
Svaren är grupperade efter många terminer studenterna har läst naturvetenskapliga ämnen på 
universitet. I kolumnen total ges det genomsnittliga betygen av hela studentpopulationen. 
 
Baskunskaper i 
 TERMINER  
 0-3 4-6 7- total 
matematik OK OK OK OK 
kemi A A A A 
 
Baskunskaper i kemi och matematik anses vara viktigt och kemi ges ett högt betyg (4,0) men 
tillfredsställelsen med matematiken är lägre (3,1). 
 
Kunskaper och färdigheter i 
 TERMINER  
 0-3 4-6 7- total 
att förstå innebörden i kemiska problemställningar A A A A 
att planera och genomföra experiment A OK A A 
att kritisk värdera olika tillvägagångssätt för att lösa kemiska 
problem 

OK A OK OK 

att kritiskt utvärdera resultat från kemiska experiment. A A OK A 
att finna lösningar på nya och obekanta kemiska 
problemställningar. 

OK OK OK OK 

att förstå kemins konsekvenser för människa och miljö. A OK OK OK 
 
På de flesta frågorna om olika kunskaper och färdigheter anser studenterna att de är viktiga och 
samtidigt att de är tillfredsställda med dessa i den utbildning de hitintills har genomgått. Det gäller att 
förstå kemiska problemställningar, planera och genomföra experiment samt att kritiskt utvärdera 
resultat. Att kritiskt värdera olika tillvägagångssätt, förstå kemins konsekvenser för människa och miljö 
samt att finna nya lösningar på obekanta problem ges lägre betyg men fortfarande godkänt av 
studenterna.  
 
 TERMINER  
 0-3 4-6 7- total 
att muntligt presentera kemiska problemställningar och resultat. A A A A 
att skriftligt presentera kemiska problemställningar och resultat. A A A A 
att förklara för icke-kemister XX XX C XX 
att uttrycka sig på engelska. D OK A OK 
att samarbeta i projektgrupper OK OK A OK 
 
Både muntlig och skriftlig presentation ges bra betyg (3,4 och 3,9)  och stor vikt men att förklara för 
icke-kemister ges relativt låg vikt (1,9) och betyg (2,8). När det gäller att uttrycka sig på engelska och 
samarbeta i projektgrupper blir studenterna mer nöjda ju längre de har gått på utbildningen. (2,6 - 3,3 
resp 2,9 – 3,3). På de inledande kurserna i kemi ges få tillfällen att uttrycka sig på engelska men på 
högre kurser förekommer detta mer flitigt vilket återspeglas i studenternas svar. 
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 TERMINER  
 0-3 4-6 7- total 
att förstå hur effektivt lärande går till OK OK D OK 
att utvärdera resultaten av mitt eget studiearbete. XX XX OK OK 
att bidra till kvalitetsutveckling av den organisation man arbetar i A A D OK 
 
Nybörjare är mer nöjda än äldre studenter  (3,1 – 2,7) med att förstå hur effektivt lärande går till, 
detsamma gäller att bidra till kvalitetsutvecklingen i organisationen. Detta tyder på att studenterna får 
ett mer kritiskt förhållningssätt under utbildningen och kan tolkas som en positiv mognad. Vi bör 
fundera över dessa aspekter kan förbättras. 
 
 TERMINER  
 0-3 4-6 7- total 
att använda datorn för beräkningar OK OK OK OK 
att använda datorn för simuleringar C OK XX XX 
att använda datorn för informationssökning OK OK A OK 
att använda datorn för kommunikation A OK B B 
 
Olika sätt att använda datorer som beräkningar och informationssökning ges i genomsnitt betyget OK, 
att använda datorn för kommunikation där betyget B ges, dvs oviktigt men fungerar bra. Simuleringar 
och informationssökning ges högre betyg av studenter som läst fler terminer vilket tyder på att 
datoranvändningen blir mer frekvent på högre kurser (simuleringar 2,5 – 3,0 och informationssökning 
3,2 – 3,4). 
 
Kurserna 
 TERMINER  
 0-3 4-6 7- total 
Teoretiskt djup A A A A 
Utbildningens bredd A A A A 
Laborationernas innehåll A A A A 
Valfria kurser A A A A 
Stödämnen utanför kemin OK A A A 
 
Genomgående får kurserna på utbildningen gott betyg av alla studentkategorier, det gäller teoretiskt 
djup (3,9), utbildningens bredd (4,0), laborationernas innehåll (3,9), valfria kurser (3,9) och stödämnen 
(3,4). Generellt sätt verkar studenterna vara mycket nöjda med dessa övergripande aspekter på 
utbildningen och anser de vara mycket viktiga. 
 
Lärarna 
 TERMINER  
 0-3 4-6 7- total 
kunnighet A A A A 
pedagogiska skicklighet A A OK A 
intresse för dina studier A A OK A 
arbetsbelastning OK OK A OK 
tillgänglighet A A A A 
 
Lärarnas kunnighet är viktig och uppskattas mycket. Sifferbetyget 4,4 (max 5) i genomsnitt är ett 
mycket högt betyg. Deras pedagogiska skicklighet ges samma vikt men lägre betyg men fortfarande bra 
(3,5). Lärarnas tillgänglighet (3,5) och intresse (3,4) för studenternas studier är både viktigt och 
fungerar bra. Av studenterna ges OK med avseende på lärarnas arbetsbelastning.  
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Arbetsmiljö 
 TERMINER  
 0-3 4-6 7- total 
laboratoriernas kvalitet A OK OK OK 
kvaliteten på övriga undervisningslokaler OK D OK OK 
samlingslokal för studenterna OK D C OK 
samarbetet mellan lärare och studenter A A A A 
samarbetet mellan studenterna A A A A 
säkerheten vad avser farliga ämnen A A A A 
brandsäkerheten A OK OK OK 
 
Här ges lägre betyg när det gäller kvalitén på undervisningslokaler (2,9) och samlingsrum (2,7) för 
studenterna. Samarbeten, mellan studenter och studenter-lärare, är både viktigt och bra. Olika 
säkerhetsfrågor ges hög vikt men man ser en tendens att äldre studenter blir mindre nöjda med 
säkerheten vad avser farliga ämnen under utbildningen. På grundkurserna görs riskanalyser på alla 
laborationer, men måhända slarvas det kanske på fortsättningskurserna? 
 
 
 
Kommentar: 
Studenterna bekräftar vikten på de flesta frågorna som valts ut att ingå undersökningen. På det stora 
hela får utbildningen mycket bra betyg av våra studenter och de är nöjda med många aspekter. 
Studenterna uppskattar utbildningens bredd och djup och är mycket tillfreds med sina erfarenheter 
hitintills. Olika färdigheter som involverar kritiskt tänkande och olika värderingar tränas och utvecklas 
i utbildningen. Framför allt ges våra lärares kunnighet ett lysande betyg men även pedagogisk 
skicklighet, tillgänglighet och intresse för studenternas studier ges goda betyg. Detta visar att vi har 
duktiga och engagerade lärare i kemi! Brister är i lokaler, vilket vi är plågsamt medvetna om dagligen. 
Äldre studenter är missnöjda med förståelsen hur effektivt lärande går till samt att bidra till 
kvalitetsutveckling. Detta tyder på en ökad mognad hos studenterna och högre krav ju längre de går på 
utbildningen. 
 
 
 
Lärare och jämförelse studenter-lärare 
 
Lärare och studenter har inte fått exakt samma enkät. Men i de fall frågorna har varit identiska görs en 
direkt jämförelse av svaren. 
 
 Studenter Lärare 
Förkunskaper iFörkunskaper iFörkunskaper iFörkunskaper i      
matematik  D 
kemi     OK 
Baskunskaper iBaskunskaper iBaskunskaper iBaskunskaper i   
matematik OK  
kemi A  
 
Lärarna anser att förkunskaper i matematik och kemi är mycket viktiga för studier i kemi. Lite 
förvånande ger lärarna betyget OK för förkunskaperna i kemi (3,1). På många lärarmöten kommer 
denna fråga ofta upp och den allmänna inställningen verkar ha varit att det är illa ställt med 
kemiförkunskaperna hos våra studenter. När det gäller förkunskaper i matematik är inställningen mer 
negativ, här ger lärarna förkunskaperna underkänt (2,2). 
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 Studenter Lärare 
Kunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter i   
att förstå innebörden i kemiska problemställningar A OK 
att planera och genomföra experiment A OK 
att kritisk värdera olika tillvägagångssätt för att lösa kemiska 
problem 

OK D 

att finna lösningar på nya och obekanta kemiska 
problemställningar. 

OK D 

 
Lärarna ger olika kunskaper och färdigheter lägre betyg än studenterna.  Men samma trend följs hos 
lärarna när det gäller att kritiskt värdera olika tillvägagångssätt och finna nya lösningar där det ges 
lägre tillfredställelse än för att förstå och planera. Detta kan vara en indikation på att vi bör förstärka 
moment i utbildningen som innehåller mer självständiga val och övervägande hos studenterna. 
 
 Studenter Lärare 
Kunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter i   
att muntligt presentera kemiska problemställningar och resultat. A A 
att skriftligt presentera kemiska problemställningar och resultat. A OK 
att förklara för icke-kemister XX XX 
att uttrycka sig på engelska. OK A 
att samarbeta i projektgrupper OK A 
att förstå hur effektivt lärande går till OK D 
 
Lärarna tycker att muntlig presentation och att uttrycka sig på engelska samt att samarbeta i projekt 
grupper fungerar bättre än vad studenterna anser. I fråga om skriftliga presentationer är studenterna mer 
positiva än lärarna. Båda grupperna ger att förklara för icke-kemister låg vikt (studenter 1,9 och lärare 
1,6).   
 
 Studenter Lärare 
Kunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter iKunskaper och färdigheter i   
att behärska IT hjälpmedel  A 
att använda datorn för beräkningar OK  
att använda datorn för simuleringar XX  
att använda datorn för informations- sökning OK  
att använda datorn för kommunikation B  
 
På den mer allmänt hållna frågan om IT hjälpmedel ger lärarna den både stor vikt och tillfredställelse. 
 
 Studenter Lärare 
Kurserna:Kurserna:Kurserna:Kurserna:   
Teoretiskt djup A OK 
Utbildningens bredd A A 
Laborationernas innehåll A A 
Valfria kurser A OK 
Stödämnen utanför kemin A D 
 
På svaren till de mer allmänna frågorna om kurserna visar lärarna en mer skeptisk attityd än 
studenterna, speciellt i fråga om stödämnen utanför kemi där betyget D ges av lärarna.  
 
Kommentar: 
Både lärare och studenter har ansett att de flesta kunskaper och färdigheter har varit viktiga förutom att 
förklara för icke-kemister, där båda grupperna ansåg detta vara mindre viktigt. På svaren till de flesta 
frågorna ger lärarna lägre betyg på tillfredställelsen än studenterna. Störst differens fanns för kritiskt 
värdera olika sätt att lösa problem, skriftliga presentationer, teoretiskt djup, valfria kurser och 
stödämnen utanför kemi. Våra lärare ställer höga krav både på utbildningen och studenterna. Att 
lärarna inte är helt nöjda är en garanti för fortsatt kvalitetsutveckling och strävan att göra utbildningen 
bättre.  
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Studenternas arbetsinsats 

 
Studenterna har fått ange hur många timmar de i genomsnitt totalt lägger ner per vecka på sina studier. 
I diagrammet ovan visas resultatet uppdelat i hur många terminer de svarande anger sig ha studerat. Det 
visar sig att antalet timmar studenterna lägger ner på sina studier ökar ju fler terminer de har läst. Detta 
tyder på att mellan- och fördjupningskurserna kräver en större arbetsinsats från studenternas sida än 
grundkurser och ambitionsnivån har höjts. 
 

 
 
I tabellen nedan jämförs den tid studenterna har angett med den som lärarna bedömer att studenterna 
lägger ner på studierna. Lärarna tenderar att undervärdera tiden som studenterna lägger ner på sina 
studier (alt. studenterna övervärderar). 
 

Studenternas arbetsinsats
jŠmfšrelse studenter - lŠrare

0

20

40

60

80

11-20 21-30 31-40 41-50 >50

antal timmar

% Studenter
LŠrare

Studenternas arbetsinsats

0
10
20
30
40
50
60

11-20 21-30 31-40 41-50 >50

antal timmar

%

0-3
4-6
7-



Studenters och lärares erfarenheter av utbildningens kvalitet 

 8

Utbildningens krav på arbetsinsatsen 
 

Studenterna fick i enkäten ange hur de bedömer utbildningens krav på deras arbetsinsats. Majoriteten 
av studenterna anser att utbildningens krav är lagom –krävande. Svaren är uppdelade i grupper 
beroende på hur många terminer de har läst. Det finns en tendens att studenterna anser att utbildningens 
krav blir större ju längre de har läst. Detta verkar vara direkt korrelerat med den tid de lägger ner på 
sina studier.  
 

Det är inte stora skillnader mellan lärarnas och studenternas svar. Lärarna har en tendens att oftare 
tycka att utbildningens krav är lagom medan en större andel studenter anser att den är krävande. Detta 
följer samma mönster mellan lärare och studenter som frågan om arbetsinsatsen. 
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Studenterna i undersökningen 
 
Bakgrundsuppgifter, studieuppehåll och mångfaldsuppgifter: 
 
Kön: 
 Terminer 

 0-3 4-6 7- 
Totalt 

Kvinna 60,0 % 39, 1 % 59, 4 % 54,1 % 
Man 40,0% 60,9 % 40,6 % 45,9 % 

 
Vilket program/linje gick du på i gymnasieskolan?  
Naturvetenskapligt samhällsvetenskapligt yrkesförberedande annat 
83, 5 % 7,1 % 5,9 % 3,5 % 
 
Hur många terminer har du läst naturvetenskap på universitetet? 
0-3 terminer 4-6 terminer 7- terminer 
35 % 27 % 38% 
 
Har du gjort eller planerar du göra studieuppehåll? 
 Terminer 

 0-3 4-6 7- 
Totalt 

Nej 63,3 % 43,5 % 75 % 62,4 % 
Ja 36,7 % 56,5 % 25 % 37,6 % 

 
Planerar du att avbryta studierna? 
 Terminer 

 0-3 4-6 7- 
Totalt 

Nej 70,0 % 87,0% 87,5 % 81,2 % 
Ja 16,7 % 8,7 % 12,5 % 12,9 % 

 
Var är du född? 
 Terminer 

 0-3 4-6 7- 
Totalt 

Sverige 90,0 % 87,0 % 93,8 % 90,6 % 
Annat land 10,0 % 13,0 % 6,3 % 9,4 % 

 
Vilken utbildningsbakgrund har dina föräldrar? (Om de har olika bakgrund ange den högsta) 
 Terminer 

 0-3 4-6 7- 
Totalt 

Grundskola  13,0 % 15,6 % 9,4 % 
Gymnasieskola 53,3 % 30,4 % 25,0 % 36,5 % 
Univ/högskola 43,3 % 56,5 % 59,4 % 52,9 % 
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Doktorandstatistik 
för Kemicentrum 

1999 – 2001 
 



DOKTORANDSTATISTIK FÖR 1999

Antal forskarstud. 31/12 Forskarstud. ant. 1999 Uttagen doktorsexamen Uttagen licentiatexamen
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Analytisk kemi 17 6 23 5 1 6 4 3 7 0 0 0
Biokemi 14 13 27 1 0 1 0 2 2 0 0 0
Fysikalisk kemi 1 15 20 35 6 5 11 2 6 8 1 0 1
Kemisk fysik 9 1 10 4 0 4 3 0 3 0 0 0
Molekylär biofysik 4 3,5 7,5 2 1 3 0 0 0 0 1 1
Oorganisk kemi 1 7 6 13 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Organisk kemi 1 7 5 12 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Teoretisk kemi 6 2,5 8,5 3 0 3 2 0 2 0 0 0
Växtbiokemi 5 8 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0
TOTALT MNF 84 65 149 23 10 33 12 13 25 1 1 2

Bioteknik 16 20 36 5 6 11 1 2 3 0 3 3
Fysikalisk kemi 2 6 1 7 5 0 5 1 1 2 0 0 0
Immunteknologi 4 4 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Ind näringslära & livsm. kemi 3 7 10 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Kemisk apparatteknik 18 8 26 8 2 10 1 2 3 3 1 4
Kemisk teknologi 10 5 15 1 4 5 2 0 2 0 0 0
Livsmedelsteknik 11 9 20 2 4 6 1 1 2 0 1 1
Livsmedelsteknologi 12 13 25 3 3 6 0 1 1 1 0 1
Oorganisk kemi 2 4 5 9 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Organisk kemi 2 9 2 11 2 0 2 1 0 1 0 0 0
Polymerteknologi 8 4 12 4 1 5 0 0 0 1 0 1
Teknisk analytisk kemi 3 2 5 0 1 1 1 1 2 0 0 0
Teknisk mikrobiologi 9 7 16 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Tillämpad biokemi 4 11 15 2 3 5 2 1 3 0 0 0
TOTALT LTH 117 98 215 35 26 61 12 10 22 7 6 13

TOTALT KC 201 163 364 58 36 94 24 23 47 8 7 15



Doktorandstatistik för 2000
Källa: Ladok forskarregister

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Analytisk kemi 18 7 25 2 2 4 1 1 2 0 0 0
Biokemi 11 13 24 0 3 3 4 4 8 0 0 0
Fysikalisk kemi 16 19 35 3 2 5 2 5 7 1 0 1
Kemisk fysik* 11 1 12 4 1 5 2 0 2 0 0 0
Molekylär biofysik 5 3 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Oorganis kemi 1 7 6 13 2 0 2 1 0 1 1 0 1
Organisk kemi 1 8 5 13 4 0 4 2 0 2 0 0 0
Teoretisk kemi 4 3 7 1 0 1 3 0 3 0 0 0
Växtbiokemi 4 8 12 0 3 3 2 3 5 1 0 1
TOTALT MNF 84 65 149 17 11 28 17 13 30 3 0 3

Bioteknik 18 19 37 7 1 8 0 2 2 1 2 3
Fysikalisk kemi 2 6 2 8 2 1 3 1 0 1 0 0 0
Immunteknologi 6 4 10 1 3 4 0 1 1 0 0 0
Ind näringslära & livsm kemi 4 7 11 3 1 4 0 1 1 1 0 1
Kemisk apparatteknik 17 5 22 2 2 4 3 2 5 3 1 4
Kemisk teknologi 13 9 22 1 4 5 1 0 1 0 0 0
Livsmedelsteknik 11 11 22 0 3 3 1 2 3 0 0 0
Livsmedelsteknologi 10 12 22 0 2 2 0 1 1 0 0 0
Oorganisk kemi 2 5 4 9 2 0 2 0 0 0 0 1 1
Organisk kemi 2 12 4 16 3 2 5 1 0 1 0 1 1
Polymerteknologi 6 4 10 1 1 2 0 1 1 1 0 1
Teknisk analytisk kemi 4 2 6 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Teknisk mikrobiologi 9 10 19 3 4 7 1 0 1 0 0 0
Tillämpad biokemi 4 9 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0
TOTALT LTH 125 102 227 26 24 50 8 13 21 6 5 11

TOTALT KC 209 167 376 43 35 78 25 26 51 9 5 14

*) Siffran är inte helt jämförbar eftersom ämnena kemisk dynamik och kemisk ytfysik är nedlagda, nytt forskningsämne kemisk fysik.

Antal forskarstud per 2000-12-31 Antagna under 2000 Uttagen licentiatexamenUttagen doktorsexamen
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Doktorandstatistik för 2001
Källa: Ladok forskarregister

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Analytisk kemi 14 5 19 2 0 2 2 2 4 0 0 0
Biokemi 13 10 23 5 2 7 2 4 6 0 1 1
Fysikalisk kemi 12 20 32 1 7 8 4 3 7 0 0 0
Kemisk fysik* 9 2 11 8 1 9 2 0 2 0 0 0
Molekylär biofysik 6 2 8 2 0 2 0 1 1 1 0 1
Oorganis kemi 1 6 6 12 1 0 1 3 0 3 0 0 0
Organisk kemi 1 7 6 13 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Teoretisk kemi 5 2 7 1 0 1 1 1 2 0 0 0
Växtbiokemi 7 7 14 3 0 3 0 0 0 0 0 0
TOTALT MNF 79 60 139 23 11 34 15 11 26 1 1 2

Bioteknik 17 28 45 0 8 8 1 1 2 0 0 0
Biofysikalisk kemi 8 1 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Immunteknologi 6 5 11 1 2 3 1 1 2 0 2 2
Ind näringslära & livsm kemi 6 7 13 2 1 3 0 0 0 0 1 1
Kemisk apparatteknik 17 5 22 2 1 3 0 1 1 3 0 3
Kemisk teknologi 15 7 22 4 0 4 1 1 2 1 0 1
Livsmedelsteknik 10 11 21 1 3 4 0 0 0 2 1 3
Livsmedelsteknologi 5 12 17 0 2 2 4 0 4 1 1 2
Materialkemi 4 3 7 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Bioorganisk kemi 15 6 21 4 3 7 1 1 2 2 0 2
Polymerteknologi 9 7 16 3 3 6 0 0 0 0 0 0
Teknisk analytisk kemi 4 2 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Teknisk mikrobiologi 7 9 16 0 2 2 1 3 4 0 0 0
Tillämpad biokemi 4 8 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TOTALT LTH 127 111 238 20 25 45 11 9 20 9 6 15

TOTALT KC 206 171 377 43 36 79 26 20 46 10 7 17

Antal forskarstud per 2001-12-31 Antagna under 2001 Uttagen licentiatexamenUttagen doktorsexamen
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Bilaga 13 
 
 
 
 
 
 
 

Förteckning över samtliga forskarstuderande 
inskrivna i grundläggande kemiämnen i Lund  

ht 2001 
 



Aktiva forskarstuderande HT 2001

Högskole- År för Aktiv Aktivitet Försörjning Anställningens
Namn Ämne Avdelning poäng antagn % (%) inom (andel extern omfattning

(varav kemi) (ladok) Fo/Gu/Adm finansiering) (%)
BERG HANS                              MNKEMIAN Anal kemi Fil kand 1995 50 annan anst
BERGSTRÖM STAFFAN           MNKEMIAN Anal kemi 130 (110) 1999 50 doktorand
COHEN ARIEH                          MNKEMIAN Anal kemi 165 (110) 1998 75 doktorand
DAVIDSSON RICHARD             MNKEMIAN Anal kemi 140 (110) 1999 90 90/10/- doktorand 100%
DOCK EVA                                 MNKEMIAN Anal kemi 215 (120) 2000 90 doktorand/stip
ERICSSON DAVID                    MNKEMIAN Anal kemi 191 (i u) 1999 90 90/10/- doktorand 100%
KJELLSTRÖM SVEN                 MNKEMIAN Anal kemi 187 (110) 1996 0
LARSSON NIKLAS                    MNKEMIAN Anal kemi 160 (90) 1997 0
LUKE LUKE                               MNKEMIAN Anal kemi i u 1997 0
MELANDER CLAES                  MNKEMIAN Anal kemi 190 (172) 2001 90 90/10/0 doktorand 100%
MESHESHA YIRGALEM           MNKEMIAN Anal kemi 63 (63) 2000 90 ubb -
MIE AXEL                                   MNKEMIAN Anal kemi 160 (20) 2001 50 doktorand
MILIOTIS ANASTASIOS            MNKEMIAN Anal kemi 175 (115) 1996 0
MUNTEANU FLORENTINA       MNKEMIAN Anal kemi i u 1998 90 90/10/0 doktorand 100%
NILSSON CARINA                     MNKEMIAN Anal kemi 150 (110) 1999 50 ubb -
NILSSON TOBIAS                     MNKEMIAN Anal kemi 225 (70) 1999 90 90/10/0 doktorand 100%
NISTOR CATALIN                     MNKEMIAN Anal kemi i u 1998 90 90/10/0 doktorand 100%
PERSSON PER                         MNKEMIAN Anal kemi 171 (120) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
RICHARDSSON SARA              MNKEMIAN Anal kemi 260 (120) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
SPARR ESKILSSON CECILIA  MNKEMIAN Anal kemi 175 (125) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
STOICA LEONARD                   MNKEMIAN Anal kemi i u 1999 90 90/10/- doktorand 100%
THÖRNEBY LARS                     MNKEMIAN Anal kemi i u 2000 100 100/-/- annan anst
TUDORACHE MADALINA         MNKEMIAN Anal kemi i u 2000 90 ubb -
ABEDINPOUR PARISA             MNKEMIBI Biokemi 172 (36) 1998 90 90/10/- doktorand 100%
ANDERSSON LARS                  MNKEMIBI Biokemi 180 (90) 2001 100 100/-/- stipendium -
AXELSSON EVA                        MNKEMIBI Biokemi 160 (110) 2001 100 100/-/- stipendium -
BARINAGA-REMENTERIA RAMMNKEMIBI Biokemi 170 (60) 1998 90 stipendium
COLLÉN ANNA                          MNKEMIBI Biokemi 145 (50) 1997 100 100/-/- doktorand/stip
DANIELSSON RAVI                   MNKEMIBI Biokemi 160 (140) 2001 90 ubb
DOLBY VIVEKA                         MNKEMIBI Biokemi 160 (110) 2000 95 doktorand/stip
ERIKSSON TORNY                   MNKEMIBI Biokemi 153 (80) 1998 90 90/10/- doktorand 100%
EVERBERG HENRIK                 MNKEMIBI Biokemi 160 (100) 2001 100 100/-/- stip/egen förs -
GUSTAVSSON NIKLAS            MNKEMIBI Biokemi 140 (60) 1997 100 100/-/- doktorand 100%
HANSSON ANDREAS               MNKEMIBI Biokemi 187 (120) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
HUANG KENÉZ PING               MNKEMIBI Biokemi 160 (40) 1998 90 90/10/- doktorand 100%
HÄGGLUND PER                      MNKEMIBI Biokemi 180 (40) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
HÖGBLOM JOAKIM                  MNKEMIBI Biokemi 105 (50) 2001 100 100/-/- stip/egen förs -
JÖNSSON MALIN                      MNKEMIBI Biokemi 188 (133) 2000 100 100/-/- stip/egen förs -
KEPKA CECILIA                        MNKEMIBI Biokemi 200 (110) 2000 95 doktorand/stip
LUNDQVIST JON                      MNKEMIBI Biokemi 161 (110) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
MATHIESEN CECILIE ANITA    MNKEMIBI Biokemi 163 (35) 1998 90 stipendium -
MORVARIDI KHARAGH FATEMMNKEMIBI Biokemi 130 (110) 2001 100 100/-/- stip/egen förs -
NILSSON ANNA                        MNKEMIBI Biokemi 195 (120) 1998 90 90/10/0 doktorand 100%
OLSSON ULF                            MNKEMIBI Biokemi 225 (100) 1999 90 90/10/- doktorand 100%
PETERSSON SINDRA              MNKEMIBI Biokemi i u 1996 0
PETTERSSON HENRIK            MNKEMIBI Biokemi 173 (78) 1997 100 100/-/- doktorand/egen
ROTH ROBERT                         MNKEMIBI Biokemi 165 (110) 1998 90 90/10/- doktorand 100%
SCHAGERLÖF HERJE              MNKEMIBI Biokemi 210 (120) 2001 90 90/10/- doktorand 100%
TERNSTRÖM TOMAS               MNKEMIBI Biokemi 204 (128) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
AKINCHINA ANNA                     MNKEMIFY Fys kemi Fil mag 2000 100 100/-/- doktorand 100%
ANDERSSON ÅSA                    MNKEMIFY Fys kemi 200 (i u) 2001
BALOGH JOAKIM                      MNKEMIFY Fys kemi 322 (162) 2001 100 100/-/- stipendium -
BARRELEIRO PAULA               MNKEMIFY Fys kemi i u 1997 70 stipendium -
BENJAMINS JAN-WILLEM        MNKEMIFY Fys kemi i u 1999 100 100/-/- doktorand/stip
BORNÉ JOHANNA                    MNKEMIFY Fys kemi 187 (153) 1997 80 doktorand
BRYSKE KARIN                         MNKEMIFY Fys kemi 120 (110) 1998 60 doktorand
BYDÉN SJÖBOM MALIN           MNKEMIFY Fys kemi i u 1994 80 doktorand
CARDENAS GOMEZ MARITÉ  MNKEMIFY Fys kemi i u 2001 100 100/-/- doktorand/stip
CARLÉN JOAKIM                      MNKEMIFY Fys kemi i u 1996 80 annan anst
CARLSSON C FREDRIK M       MNKEMIFY Fys kemi i u 1999 80 doktorand
EGERMAYER MONICA             MNKEMIFY Fys kemi i u 1996 60 doktorand
ERIKSSON CAROLINE             MNKEMIFY Fys kemi 129 (112) 2001 100 100/-/- stipendium -
ERIKSSON O E JONNY            MNKEMIFY Fys kemi i u 1998 53 doktorand
EVILEVITCH ALEX                    MNKEMIFY Fys kemi 170 (120) 1998 83 doktorand
FLODSTRÖM KATARINA          MNKEMIFY Fys kemi i u 1999 80 doktorand
GILLGREN HELEN                    MNKEMIFY Fys kemi 155 (125) 1999 80 doktorand
HAYASHI YOSHIKATSU           MNKEMIFY Fys kemi i u 1999 80 doktorand/ubb
JANSSON JÖRGEN                  MNKEMIFY Fys kemi 174 (95) 2000 80 doktorand/stip
JOABSSON FREDRIK               MNKEMIFY Fys kemi 175 (125) 1996 0
JOHANSSON MARKOVA NATAMNKEMITR Fys kemi i u 1996
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Högskole- År för Aktiv Aktivitet Försörjning Anställningens
Namn Ämne Avdelning poäng antagn % (%) inom (andel extern omfattning

(varav kemi) (ladok) Fo/Gu/Adm finansiering) (%)
JONSSON MARIE                     MNKEMIFY Fys kemi i u 1998 80 doktorand
KARLBERG MARIA                   MNKEMIFY Fys kemi 199 (156) 2001 100 100/-/- stipendium -
KÖRNER ANNA                         MNKEMIFY Fys kemi i u 2001 80 doktorand
MELANDER CARIN                   MNKEMIFY Fys kemi Fil mag 2001 100 100/-/- stipendium -
NORGREN MAGNUS H            MNKEMIFY Fys kemi i u 1995 75 doktorand
OLSSON MARTIN                     MNKEMIFY Fys kemi 160 (120) 2000 100 100/-/- doktorand/stip
REIMER JOHAN                        MNKEMIFY Fys kemi 180 (20) 1998 80 doktorand
SAMOCHINA YULIA                  MNKEMIFY Fys kemi i u 2001 100 100/-/- stipendium -
SCHNEIDER STEFANIE           MNKEMIFY Fys kemi i u 1999 80 doktorand
SJÖSTRÖM JESPER                MNKEMIFY Fys kemi 197 (90) 1998 80 doktorand
SPARR EMMA                           MNKEMIFY Fys kemi 224 (110) 1996 0
STENSTAM ANNA                     MNKEMIFY Fys kemi 212 (117) 1999 80 doktorand
STIERNSTEDT JOHANNA        MNKEMIFY Fys kemi i u 1999 80 doktorand
SVENSSON ANNA                    MNKEMIFY Fys kemi 249 (160) 1998 80 doktorand
TOPGAARD DANIEL                 MNKEMIFY Fys kemi 170 (100) 1999 80 doktorand
WHIDDON CHRISTY                 MNKEMIFY Fys kemi i u 1999 25 doktorand
CARLSSON HÅKAN                  MNKEMIOO Oorg kemi 150 (100) 1997 61 doktorand
HÄGERLÖF MARGARETA        MNKEMIOO Oorg kemi 165 (100) 1999 80 doktorand
IONESCU ADRIANA MIHAELA MNKEMIOO Oorg kemi 155 (100) 1999 80 doktorand
JOHANSSON MARIA                MNKEMIOO Oorg kemi 170 (110) 1996 65 doktorand
JOHANSSON ROGER               MNKEMIOO Oorg kemi 178 (130) 2001 53 ubb -
KIRIAKIDOU KAZEMIFAR NITSMNKEMIOO Oorg kemi 200 (100) 1996 0
KJELLSTRÖM JOHAN              MNKEMIOO Oorg kemi 191 (110) 1996 65 doktorand
NILSSON PATRIK                     MNKEMIOO Oorg kemi 170 (60) 2000 80 ubb
OLSSON DANIEL                      MNKEMIOO Oorg kemi 200 (163) 2000 80 doktorand
PERSSON ROGER                   MNKEMIOO Oorg kemi 140 (110) 1996 0
RIABOVA EKATERINA SERGE MNKEMIOO Oorg kemi i u 1999 80 doktorand
SJÖVALL SVEN                         MNKEMIOO Oorg kemi 186 (100) 1996 46 doktorand
SYKFONT SNYGG ÅSE            MNKEMIOO Oorg kemi 298 (110) 1998 80 doktorand
THAPPER ANDERS                  MNKEMIOO Oorg kemi 195 (120) 1996 0
WOLDEGIORGIS KELEMU LEMMNKEMIOO Oorg kemi i u 1998 83 doktorand
BJURLING EMELIE                   MNKEMIOR Org kemi 1 175 (130) 1997 46 doktorand
EK FREDRIK                              MNKEMIOR Org kemi 1 170 (110) 1999 90 90/10/- doktorand 100%
FRIBERG ANNIKA                     MNKEMIOR Org kemi 1 193 (100) 1999 90 90/10/- doktorand 100%
HANSSON ANNA                      MNKEMIOR Org kemi 1 177 (120) 1997 0
IONESCU RUXANDRA              MNKEMIOR Org kemi 1 210 (140) 1998 86 doktorand
JENSEN JACOB                        MNKEMIOR Org kemi 1 i u 2000 90 90/10/- doktorand 100%
JONSSON STEFÁN                   MNKEMIOR Org kemi 1 Bachelorex 2000 90 ubb -
MARICIC GOTTSCHALK SUZAMNKEMIOR Org kemi 1 165 (115) 1998 90 90/10/- doktorand 100%
MPAMPOS KONSTANTIN         MNKEMIOR Org kemi 1 120 (100) 1998 90 90/10/0 doktorand 100%
ODILLE FABRICE                      MNKEMIOR Org kemi 1 Mastersex 2000 90 ubb -
SARVARY IAN                           MNKEMIOR Org kemi 1 i u 1997 28 doktorand/annan
THORNQVIST VIVECA             MNKEMIOR Org kemi 1 160 (120) 2001 60 ubb -
TULLBERG ERIK                       MNKEMIOR Org kemi 1 164 (120) 2000 90 ubb -
BROUKHNO ANDREI                MNKEMITO Teo kemi i u 1999 100 100/-/- doktorand 100%
HAGBERG DANIEL                   MNKEMITO Teo kemi 152 (90) 2000 80 doktorand
JENSEN KASPER                     MNKEMITO Teo kemi Bachelorex 2000 100 100/-/- ubb -
KHAN MALEK                            MNKEMITO Teo kemi 293 (3) 1999 0
KROGH JESPER                       MNKEMITO Teo kemi i u 2001 50 ubb -
NILSSON KRISTINA                  MNKEMITO Teo kemi 150 (100) 1998 80 doktorand
SIGFRIDSSON EMMA               MNKEMITO Teo kemi 180 (120) 1997 35 doktorand
STÅLRING JONNA                    MNKEMITO Teo kemi 227 (130) 1997 40 doktorand
FODJE MICHEL                         MNKEMIMB Mol biofysik i u 1999 90 90/10/- doktorand 100%
HANSSON SEBASTIAN            MNKEMIMB Mol biofysik 170 (i u) 2001 97 ubb
HÅKANSSON MARIA                MNKEMIMB Mol biofysik 210 (167) 1995 0
KARLBERG TOBIAS                 MNKEMIMB Mol biofysik 187 (130) 2001 20 ubb -
LAURBERG MARTIN                 MNKEMIMB Mol biofysik i u 1997 93 doktorand/annan
LECEROF DAVID                      MNKEMIMB Mol biofysik 110 (30) 1997 80 doktorand/annan
LINDSTAM MATS                      MNKEMIMB Mol biofysik 197 (110) 2000 100 100/-/- ubb -
PETERSSON KARIN                 MNKEMIMB Mol biofysik 165 (110) 1999 90 annan anst
SELMER MARIA                        MNKEMIMB Mol biofysik 215 (150) 1995 100 100/-/- doktorand/annan
ALSTERFJORD MAGNUS        MNKEMIVB Växtbiokemi 195 (30) 2001 90 ubb
EMANUELSSON ANNA             MNKEMIVB Växtbiokemi 175 (90) 1998 80 doktorand
FORSBERG JENS                     MNVXCE00 Växtbiokemi 110 (50) 1996 100 100/-/- doktorand 100%
FRAYSSE LAURE                     MNVXCE00 Växtbiokemi i u 1997 53 doktorand
GUSTAFSSON MARIA              MNKEMIVB Växtbiokemi 127 (70) 1996 99 annan anst
GUSTAVSSON SOFIA              MNKEMIVB Växtbiokemi 180 (110) 2000 90 doktorand/ubb
KARLSSON MARIA                   MNKEMIVB Växtbiokemi 203 (90) 1996 98 doktorand/annan
OTTERHAG LOTTA                   MNKEMIVB Växtbiokemi 170 (110) 2000 82 doktorand/ubb
PERSSON STAFFAN                MNKEMIVB Växtbiokemi 160 (110) 2001 92 ubb -
ROSENQUIST MAGNUS           MNKEMIVB Växtbiokemi i u 1998 90 90/10/- doktorand 100%
SJÖVALL SARA                         MNKEMIVB Växtbiokemi 178 (90) 2000 90 doktorand/ubb
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Högskole- År för Aktiv Aktivitet Försörjning Anställningens
Namn Ämne Avdelning poäng antagn % (%) inom (andel extern omfattning

(varav kemi) (ladok) Fo/Gu/Adm finansiering) (%)
STRÖM JÖRGEN                      MNKEMIVB Växtbiokemi 161 (90) 2001 75 doktorand
SVENNELID FREDRIK              MNKEMIVB Växtbiokemi 172 (110) 1996 77 doktorand/annan
WESTERGREN TOMAS            MNKEMIVB Växtbiokemi i u 1994 9 annan anst
ANDERSSON JOHAN               MNKEMIKF Kem fysik 160 (0) 2001 95 100/-/- doktorand 100%
ANDERSSON MARTIN              MNKEMIKF Kem fysik 214 (70) 2001 94 100/-/- doktorand 100%
BENKO GABOR                         MNKEMIKF Kem fysik i u 2001 95 doktorand 100%
DAHLBOM MATS                      MNKEMIKF Kem fysik 175 (0) 2001 98 doktorand/egen
GRAGE METTE                         MNKEMIKD Kem fysik i u 1995 83 egen försörjn
HÖRVIN BILLSTEN HELENA    MNKEMIKF Kem fysik 215 (10) 2001 84 doktorand/ubb
KJELLBERG PÄR                      MNKEMIKF Kem fysik 187 (0) 2001 24 doktorand
RASMUSSON MARCUS           MNKEMIKD Kem fysik 208 (148) 1996 0
SVENSSON THOMAS               MNKEMIF2 Kem fysik 251 (143) 1999 0
WALL MAGNUS                         MNKEMIKF Kem fysik i u 2001 79 doktorand
WUGT LARSEN RENÉ              MNKEMIKF Kem fysik Bachelorex 2000 90 ubb -
ZAUSJITSYN YURI                    MNKEMIKF Kem fysik Mastersex 2001 100 100/-/- doktorand/ubb
ZIGMANTAS DONATAS            MNKEMIKF Kem fysik i u 2001 95 doktorand 100%
ANDRÉ INGEMAR                     TEKFKF00 Biofys kemi 196 (142) 2000 80 doktorand
FAST JONAS                             TEKFKF00 Biofys kemi 217 (128) 1999 80 doktorand
GHASRIANI HOUMAN              TEKFKF00 Biofys kemi 184 (151) 2001 80 doktorand
GOTTSCHALK MICHAEL          TEKFKF00 Biofys kemi 170 (120) 1999 80 doktorand
JOHANSSON MARIA                TEKFKF00 Biofys kemi 185 (140) 1995 16 doktorand
LUNDSTRÖM PATRIK              TEKFKF00 Biofys kemi 245 (142) 2000 80 doktorand
MODIG KRISTOFER                 TEKFKF00 Biofys kemi 183 (120) 1999 80 doktorand
WIESNER SILKE                       TEKFKF00 Biofys kemi i u 2000 0
XUE WEI FENG                         TEKFKF00 Biofys kemi 183 (148) 2001 80 doktorand
ÅKERUD TOMAS                      TEKFKF00 Biofys kemi i u 1999 80 doktorand
BALMES OLIVIER                     TEKOOF00 Materialkemi 65 (65) 1998 80 doktorand
BESNARD CELINE                    TEKOOF00 Materialkemi Mastersex 1999 80 doktorand
EMANUELSSON ANNA             TEKOOF00 Materialkemi 190 (123) 1996 80 doktorand
EVJU CECILIE                           TEKOOF00 Materialkemi Mastersex 1997 80 annan anst
JEGOU SIMON                          TEKOOF00 Materialkemi Mastersex 2000 100 100/-/- stipendium -
LUNDBERG MATS                    TEKOOF00 Materialkemi 180 (146) 2000 80 doktorand
SKÅRMAN BJÖRN                    TEKOOF00 Materialkemi i u 1996 80 doktorand
VIKLUND PER                           TEKOOF00 Materialkemi 180 (140) 1995 67 egen försörjn
BASCOPE OROZCO JOSE MA TEKOKF00 Biorg kemi Bachelorex 2001 100 100/-/- stipendium -
BERGH ANDERS                      TEKOKF00 Biorg kemi i u 1999 33 doktorand
BERGLUND MAGNUS              TEKOKF00 Biorg kemi 229 (156) 2001 33 doktorand
BILLING JOHAN                        TEKOKF00 Biorg kemi 181 (151) 2000 50 doktorand
DALENCE GUZMAN MARIA FATEKOKF00 Biorg kemi Bachelorex 2001 100 100/-/- stipendium -
ERCEGOVIC TEDDY                TEKOKF00 Biorg kemi 130 (90) 1993 0
ERIKSSON JOHAN                   TEKOKF00 Biorg kemi 138 (95) 1999 70 doktorand
FALK NIKLAS                            TEKOKF00 Biorg kemi 194 (99) 1996 10 egen försörjn
GRUNDBERG HANS                 TEKOKF00 Biorg kemi 221 (147) 1998 50 doktorand
HE YANHONG                           TEKOKF00 Biorg kemi Mastersex 2001 100 100/-/- egen försörjn -
IBANEZ-CALERO SANDRA      TEKOKF00 Biorg kemi Bachelorex 2000 10 egen försörjn
JOHANSSON MARTIN              TEKOKF00 Biorg kemi 223 (150) 1997 100 100/-/- doktorand 100%
KAHNBERG PIA                        TEKOKF00 Biorg kemi 175 (125) 1996 100 100/-/- doktorand 100%
LAGER ERIK                              TEKOKF00 Biorg kemi 181 (151) 2001 67 doktorand
MEIJER JÖNSSON ANDRÉAS TEKOKF00 Biorg kemi 180 (146) 1998 50 doktorand
MOLLINEDO PATRICIA            TEKOKF00 Biorg kemi Bachelorex 2000 100 100/-/- stipendium -
OLSSON JÖRGEN                    TEKOKF00 Biorg kemi 214 (150) 1998 100 100/-/- doktorand 100%
RÖME DANIEL                          TEKOKF00 Biorg kemi 181 (151) 2000 70 annan anst
SVENSSON ANETTE                TEKOKF00 Biorg kemi 153 (120) 1995 0
TOFTERED JÖRGEN                TEKOKF00 Biorg kemi i u 1999 50 doktorand
TSOPMO APOLLINAIRE           TEKOKF00 Biorg kemi i u 2001 100 100/-/- stipendium -
VALDIVIA DIAZ ANA CAROLA  TEKOKF00 Biorg kemi Bachelorex 2001 100 100/-/- stipendium -
VILA JOSE                                 TEKOKF00 Biorg kemi Bachelorex 2000 100 100/-/- stipendium -
ANDERSSON MATS                 TEKAKF00 TAK 150 (110) 1997 80 doktorand
ARFVIDSSON CECILIA             TEKAKF00 TAK 193 (157) 1998 80 doktorand
MOMCILOVIC DANE                 TEKAKF00 TAK 181 (151) 2000 80 doktorand
SANTESSON SABINA               TEKAKF00 TAK 238 (159) 1999 80 doktorand
SCHWEITZ LEIF                        TEKAKF00 TAK 192 (144) 1996 0
SPÉGEL PETER                        TEKAKF00 TAK 183 (148) 2001 27 doktorand
SVENNBERG HENRIK              TEKAKF00 TAK i u 1998 50 annan anst
ANDERSSON CHARLOTTE      TEKBKF00 Till biokemi 181 (117) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
ANDERSSON HÅKAN               TEKBKF00 Till biokemi i u 1991 10 annan anst
ANDERSSON MARIETTE         TEKBKF00 Till biokemi i u 1999 50 doktorand
BERNAUDAT FLORENT           TEKBKF00 Till biokemi i u 1999 100 100/-/- stipendium -
DAUN CHARLOTTE                  TEKBKF00 Till biokemi 125 (102) 1998 100 100/-/- doktorand 100%
FEXBY SARA                             TEKBKF00 Till biokemi 200 (146) 1998 90 90/10/- doktorand 100%
KRIZ KIRSTIN                            TEKBKF00 Till biokemi i u 1998 10 annan anst
LAWUNG RATANA                    TEKBKF00 Till biokemi i u 1998 100 100/-/- stipendium -
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LINDBERG JENNY                    TEKBKF00 Till biokemi 207 (154) 1997 90 90/10/- doktorand 100%
OLSSON PETER                       TEKBKF00 Till biokemi 193 (115) 1999 90 90/10/- doktorand 100%
ROOS VIKTORIA                       TEKBKF00 Till biokemi 207 (159) 1999 90 90/10/- doktorand 100%
WÄRNMARK IOANA                  TEKBKF00 Till biokemi i u 1999 100 100/-/- doktorand 100%
YILMAZ ECEVIT                        TEKBKF00 Till biokemi i u 1998 100 100/-/- doktorand 100%
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Model Systems for Metal - DNA Interactions. With a Focus on Anticancer Active Platinum(II) 
Complexes. 
 

  
Materialkemi Anna Carlsson 

Image Processing in High Resolution Transmission Electron Microscopy of Inorganic Materials 
 

  
Molekylär biofysik 
 

Thomas Ursby 
From Time-Averaged to Time-Resolved Crystallography: Studies on Superoxide Dismutase and 
Myoglobin 
 

  
Organisk kemi 1 
 

Håkan Bladh 
Structure-activity studies of novel colchicine analogs. 
 

 Knut Rang 
A study of the stereochemistry and electronic transitions of cyclic and acyclic thioamides by 
crystallography, 
spectroscopy and computational methods 
 

 Roger Olsson 
Lewis acid promoted endocyclic cleavage of glycosides and related acetals 
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Bioorganisk kemi 
 

Tatjana Vuljanic 
Studies towards ß-turn mimetics, synthesis of kedarosamine from threonine, and synthesis of 
glycopeptides from mucins and gp120 
 

 Ulf Ellervik 
Synthetic Analogs of Sialyl Lewis X 
 

  
Fysikalisk kemi 1 Frederik Nilsson 

Alkylglucosides-physical chemical properties 
 

 Torsten Wallin 
Polyelectrolyte - Surfactant Interactions in Dilute Suspensions. A Study Based on Monte Carlo 
simulations and Mean-Field Calcultations 
 

 Magnus Stödeman 
A Microcalorimetric Study of Macrocyclic Complexes in Aqueous Solution 
 

 Ingemar Carlsson 
Electrostatic Interactions in Complex Liquids -A Thermodynamic Analysis Based on the Poisson-
Boltzmann. Equation and the Flexible Surface Model 
 

 Haukur Jóhannesson 
Nuclear Magnetic Relaxation Dispersion and Pulsed-Gradient Spin Echo Studies of Biomolecular 
Solutions 
and Amphiphilic Liquid Crystals. 
 

 Stina Gerdes 
Dynamic Wetting of Solid Surfaces, Influence of Surface Structures and Surface Active Polymers 
 

 Mårten Svensson 
Aqueous Block Copolymer Systems. Self-association, Phase Behaviour and Partitioning of 
Biomolecules 
 

 Olof Rosén 
Polymer Gels and their Interactions with Ionic Surfactants 
 

  
Biofysikalisk kemi Jan Forsman 

Theoretical Studies of Surface Forces and Phase Equilibria 
 

 Lena Sjöström 
The Influence of Polyelectrolytes on the Stability of Colloids 
 

 Anders Malmendal 
Shaking the EF-Hand. Dynamics and Ion-Binding to Calmodulin and Calbindin D9k. 
 

 Johan Evenäs 
NMR studies on calcium-induced conformational transitions in calmodulin 
 

  
Växtbiokemi 
 

Marie Eskling 
The xanthophyll cycle, its enzymes, pigments and regulation 
 

 Mirza Villegas 
Elicitor-induced formation of secondary products in plant cell cultures. Production of 
benzophenanthridine 
alkaloids in Eschscholtzia californica Cham. and hydroxycinnamic acid tyramides in Nicotiana 
glutinosa L. 
 

 Lars Snogerup 
Plasma membrane arabinogalactan proteins 
 

 Malin Olbe 
Calcium transporting ATPases in plant cells. 
 

  
Tillämpad biokemi 
 

Per-Johan Meijer 
Biotic and Abiotic Stress in Microorganisms and Plants: Some Mechanisms of Stress and 
Programmed Cell 
Death. Genetic Engineering Approaches Towards Improved Stress Tolerance. 
 

 Margareta Krook 
Combinatorial Methodology. Screening for affinity specific ligands to biological and artificial 
receptors. 
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 Yu Cong 
Molecular Recognition Studies Based on Imprinting Technology 
 

 Per-Erik Gustavsson 
Superporous agarose a new material for chromatography 
 

  
Teknisk analytisk kemi 
 

Mikael Nilsson 
Ribosomes and subunits from Escherichia coli studied by asymmetrical flow field-flow fractionation 
 

 

 
Doktorsavhandlingar 1999 
 

Analytical Chemistry Kuria N’dungu 
Liquid Membrane Techniques for Trace Metal Analysis and Speciation in Environmental and 
Biological Matrices 
 

 Gunilla Nilsson 
Characterisation of starch: development of analytical methods 
 

 Margareta Sandahl 
Surface Sampling and Automated Liquid Membrane Extraction of Fungicides 
 

 Elisabeth Burestedt 
Enzymatic and Immunological Detection Principles for Environmental and Biological Applications 
 

 Nelson Torto 
Microdialysis Sampling, Electrochemical Detection and Mass Spectrometry of Carbohydrates in 
Monitoring Bioprocesses 
 

 Patrik Önnerfjord 
Sample Handling Techniques in Biological and Environmental Applications Emphasizing 
Biomolecular Recognition and MALDI-TOF MS 
 

 Vijayakumar Rajendran 
Amperometric Carbon Paste Biosensors Based on Horseradish Peroxidase and Oxidases 
 

  
Biochemistry Maria Rova 

Protection of photosystem II from photodamage during the assembly of the water oxidizing complex 
 

 Josefine Persson 
Recombinant protein purification using thermoseparating aqueous two-phase systems. 

  
Kemisk fysik Peter Martinsson 

Ultrafast Dynamics in Ground and Excited States of Porphyrin Molecules 
 

 Arvydas Ruseckas 
Dynamics of Excitation Transfer and Charge Separation in Polymeric Semiconductors 
 

 Ragnar K. Ásmundsson 
Vibrational Spectroscopy of Surface Adsorbates on Metal Surfaces. Experiments and Calculations 
 

  
Materialkemi Daniel Klint 

Adsorptions of proteins on zeolite FAU 
 

  
Bioorganisk kemi Henrik C Hansen 

Carbohydrate-Based Inhibitors of Pathogen Adhesion to Cell Surface Glycoconjugates 
 

  
Fysikalisk kemi 1 Morén, Anna-Karin 

Protein-Surfactant Interactions. Phase Behaviour and Phase Structure. 
 

 Brinck, Johanna 
Adsorption of Nonionic Amphiphiles to Solid Surfaces 
 

 Eskilsson, Krister 
Adsorption Properties of Triblock Copolymers at Solid Surfaces 
 

 Ström, Cecilia 
Adsorption and Self-Assembly of Cationic Surfactants at Silica Surfaces. 
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 Suurkuusk, Malin 
Biophysical Studies of Apolipoprotein A-IM and a Partitioning Study 
 

 Håkansson, Björn 
NMR self-Diffusion Studies of Surfactant and Polymer Systems. Methodology and Applications. 
 

 Nilsson, Susanne 
Association Phenomena in Aqueous Solutions of Surfactants and Hydrophobically Modified 
Polymers 
 

 Tsianou, Marina 
Association Phenomena Involving Hydrophobically Modified Polymers: Electrostatic and 
Hydrophobic Contributions. 
 

  
Biofysikalisk kemi Anders Malmendal 

Shaking the EF-hand. 
Dynamics and Ion-binding of Calmodulin and Calbindin D9k. 
 

 Karin Julenius 
The effect of sequence truncation and amino-acid substitution on the biophysical proprties of 
protein S and calbindin D9k 
 

  
Växtbiokemi Mirza Villegas 

Elicitor-induced formation of secondary products in plant cell cultures. 
 

 Ingela Johansson 
Plant aquaporins 
 

  
Tillämpad biokemi Håkan Andersson 

Towards the Rational Design of Molecularly Imprinted Polymers 
 

 Sarah Fredriksson 
Gene Fusion in Protein Engineering 
Design of Novel Peptides and Bifunctional Enzymes 
 

 Lei Ye 
Artificial Receptors: New Opportunities for the Exploitation of Molecularly Imprinted Polymers 
 

  
Teknisk analytisk kemi Andersson, Martin 

Process analytical methods for monitoring of the film coating on pharmaceutical pellets and tablets 
using NIR spectrometry and image analysis 
 

 Petersson, Maria 
Sensitivity and selectivity studies in capillary electrophoresis 
 

  
Teoretisk kemi Anders Bernhardsson 

Theoretical Studies of Response Properties of Organic Molecules 
 

 Stevica Brdarski 
Modeling of Intra and Intermolecular Potentials 
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Doktorsavhandlingar 2000 
 
Analytisk kemi 
 

Kjellström, Sven 
Sampling and selective detection of peptides and proteins emphasizing microdialysis, bio-
recognition assays and maldi-tof ms 
 

 Norberg, Jan 
Non-porous membrane extractions in contemporary analysis 
 

 Lindgren, Annika 
Electrochemistry of heme containing enzymes – fundamentals and applications 
 

 Thordarson, Eddie 
New directions in non-porous membrane extraction 
 

  
Biokemi Ademark, Pia 

Galactoglucomannan-degrading enzymes from Aspergillus niger. 
 

 Berggren, Kristina 
Protein surfaces probed by aqueous two-phase partitioning. 
 

 Ekblad, Lars 
Phosphatidylinositol 4-kinases in plasma membranes and affinity partitioning of liposomes, a model 
system for membrane purification. 
 

 Geijer, Paulina 
Effects of protons and small alcohols on the oxygen-evolving complex in photosystem II 
 

 Härndahl, Ulrika 
A chloroplast localized small heat shock protein, Hsp21. Importance of Hsp21 in stress protection of 
transgenic Arabidopsis thaliana, recombinant expression and characterization of oxidation-
dependent conformational changes. 
 

 Karlsson, Johan 
Fungal cellulases. Study of hydrolytic properties of endoglucanases from Trichoderma reesei and 
Humicola insolens. 
 

 Nord, Johan 
Nucleotide binding to trimeric dUTPase. Studies on recombinant enzymes using kinetic and 
spectroscopic methods. 
 

 Peterson, Sindra 
Photosynthetic oxygen evolution. EPR studies of the manganse cluster of photosystem II. 
 

 Silow, Maria 
Rate limiting factors for protein folding. 
 

 Sivars, Ulf 
Selective extraction systems for detection and purification of membrane proteins. 
 

 
 

Oorganisk kemi 
 Karlsson, Magnus 

Phosphine ligands with a triamine functionality - preparation and application in catalysis 
 

  
Organisk kemi 1 
 

Hjelmencrantz, Anders 
Investigation of a New Biomimetic Transamination System and Inclusion Complexation with 
Cyclodextrin 
 

 Ritzén, Andreas 
Synthesis of aromatic bis- and tris(amino acids) and chiral dendrimers 
 

 Storm, J. Peter 
Arene iron complexes in organic synthesis. New routes to benzophenones, diaryl selenides, 
xanthones and thioxanthones 
 

  
Bioorganisk kemi 
 

Wållberg, Andreas 
Synthetic studies of rigid tetracyclic oxanorbornanes. Regioselective reductive Heck arylation of a 
tetracyclic scaffold. 
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Fysikalisk kemi 
 

Svensson, Birgitta 
Ternary Block Copolymer Systems - Phase Behaviour and Phase Structure 
 

 Marques, Eduardo F. 
Association and Microstructure in Self-Assembling Catanionic Systems 
 

 Mel'nikova, Yulia S.  
Association of Amphiphiles and Polyelectrolytes with DNA 
 

 Holmberg, Anna 
Effects of a Novel Amphiphilic Graft Copolymer on Ternary Mixtures of Surfactant, Water and Oil 
 

 Le, Thao 
Equilibrium and Nonequilibrium Properties of Nonionic Surfactant Membranes 
 

 Muller, Dries  
Modifying Interfacial Properties through Polymer Adsorption Interactions, kinetics, degradation and 
stability 
 

  
Växtbiokemi 
 

Escobar-Galvis, Matha L. 
Signalling in plant mitochondria. Redox regulation of gene expression. Characterisation of a 
nucleoside diphosphate kinase. 
 

 Hansen, Mats 
Multiplex Markers in a Plant Breeding Perspective. 
 

 Malmström, Susanna 
Vacuolar Ca2+-ATPases in Plants.  
Regulation by calmodulin binding to a N-terminal autoinhibitory domain. 
 

 Mercke, Per 
Sesquiterpene Synthases in Artemisia annua L-Cloning, Expression and Characterisation of the 
Recombinant Enzymes. 
 

 Olsson, Anne 
The Plant Plasma Membrane H+-ATPase.  
Regulation by phosphorylation and 14-3-3 proteins. 
 

  
Tillämpad biokemi 
 

Mejàre, Malin 
Metal Affinity Peptides in Biotechnological Applications. 
 

 
Doktorsavhandlingar 2001 
 
Analytisk kemi Berg, Hans  

Development of methods for determination of fat and trace constituents in food, with emphasis on 
supercritical fluid extraction 
 

 Chimuka, Luke 
Sample preparation of organic compounds in environmental analysis using liquid membrane 
extraction 
 

 Karlsson, Daniel 
Airborne isocyanates, aminoisocyanates and amines 
 

 Larsson, Niklas  
Enzyme based amperometric biosensors in flow systems for biomolecule detection 
 

 Miliotis, Tasso  
Intergrating Liquid Chromatography with MALDI- and ESI-TOF MS for Automated, High Sensitivity 
Determination of Peptides and Proteins 
 

 Richardson, Sara 
Characterisation of the substituent distribution in starch and cellulose derivatives 
 

 Turner, Charlotta 
Determination of fat-soluble vitamins in foods based on supercritical fluid extraction 
 

  
Biokemi Collén, Anna 

Hydrophobic fusion tags: implications for bioseparation and cellular expression 
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 Gustavsson, Niklas  
The conserved methionines in the chloroplast small heat shock protein – role in chaperone-
substrate interactions and effects of methionine sulfoxidation on chaperone activity 
 

 Pettersson, Henrik  
A kinetic study of metabolite transfer in coupled two-enzyme reactions 
 

  
Fysikalisk kemi Barreleiro, Paula  

Equilibrium and kinetic studies associated with the binding of DNA to cationic liposomes 
 

 Grant, Lachlan M 
Surfactant adsorption at the solid-liquid interface; an atomic force microscopy study 
 

 Joabsson, Fredrik  
Associative Multicomponent Polymers in Bulk and at Interfaces 
 

 Markova, Natalia  
Sorption microcalorimetry. Method development and applications 
 

 Norgren, Magnus  
On the physical chemistry of kraft lignin 
 

 Sparr, Emma  
Responding model membranes lipid phase behaviour, domain formation and permeability. 
 

 Svensson, Thomas 
A study of the interaction between the HOO radical and som small molecules 
 

  
Kemisk fysik Grage, Mette Marie-Louise 

Conformational and dynamical aspects of conjugated polymers and oligomers of interest for 
photoluminescence 
 

 Rasmusson, Marcus 
Femtosecond Dynamics and Photochemistry in Solution 
 

  
Molekylär biofysik Maria Håkansson 

Structural studies of metal-binding proteins revealing dynamic behavior 
 

  
Oorganisk kemi 1 Johansson, Maria 

Packing effects in Palladium(II) and Platinium(II) compounds X-ray crystallography 
 

 Kjellström, Johan 
Interactions of anticancer active platinum(II) complexes with DNA 
 

 Lemma, Kelemu 
Reactions of model and anticancer active platinum (IV/II) complexes 
 

 Sjövall, Sven 
Metallacyclic phosphine complexes and intramolecular Csp3-H bond activation  - Synthesis, 
characterisation and catalytic application 
 

 Thapper, Anders 
Modelling of molybdopterin-dependent enzymes 
 

  
Teoretisk kemi Forsberg, Niclas 

Calculated potential energy surfaces and vibrational analysis 
 

 Khan, Malek 
Polymer electrostatics: From DNA to polyampholytes 
 

 Sigfridsson, Emma 
Theoretical studies of porphyrin proteins 
 

 Stålring, Jonna 
Studies of molecular systems with multiconfigurational methods 
 

  
Växtbiokemi Karlsson, Maria 

The aquaporins. Expression and regulation of water channel proteins 
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 Rosenquist, Magnus 
The 14-3-3 protein family 
 

 Westergren, Tomas 
Plant phosphoinositide kinases. A study of PtdIns 4-kinases and a PtdIns 4-phosphate 5-kinase 
 

  
Tillämpad biokemi Ratana Lawung 

Beta-lactamase in Haemophilus ducreyi: purification, characterization and mutagenesis 
 

  
Tekn analytisk kemi Leif Schweitz 

Molecular imprinted matrices for electrochromatography 
 

  
Bioorganisk kemi Teddy Ercogovic 

Some New Methods in Sialic Acid Chemistry 
 

 Anette Svensson 
Combinatorial synthesis of Pilicides – Monitoring solid-phase synthesis with 19F NMR spectroscopy 
 

  
Materialkemi Emanuelson, Anna 

Portland cement clinker - composition and hydration 
 

 Viklund, Per 
Syntheses, properties and bonding of first-row transition-metal gallides and indides 
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Lic avhandlingar 1998 
 
Bioorganisk kemi Ulf Lindström 

Aminolysis of Vinylepoxides. Enantioselective Synthesis of Vinylaziridines- (+)-1-
Deoxynojirimycin- and Seven-Membered Lactams. 
 

  
Materialkemi Anna Emanuelsson 

Hydration of the ferrite phase in Portland Cement. 
 Per Viklund 

Ternary gallium-rich intermetallics. 
  
 
 
Lic avhandlingar 1999 
 
Fysikalisk kemi Ilekti, Philippe 

Association of Oppositely Charged Polyelectrolytes and Surfactants 
  
Molekylär biofysik Maria Håkansson 

Crystallographic studies of two metal binding proteins: Calbindin D9k and SEA 
  
Materialkemi Björn Skårman 

Surface characterisation and catalytic anisotropy of thin film CuOx/CeO2 
  
 
 
Lic avhandlingar 2000 
 
Analytisk kemi Thörneby, Lars 

Treatment of waste waters with emphasis on reverse osmosis and wetlands 
  
Biokemi Svensson, Emma 

Folding behaviour of the ribosomal protein L1. 
 

  
Fysikalisk kemi Norgren, Magnus  

Some Aspects on the Physical Chemistry of Kraft lignins in Aqueous Solutions - Theoretical 
Considerations and Practical Implications. 
 

  
 
Oorganisk kemi 1 

Gröning, Östen 

Transient dinuclear platinum-mercury adducts in accelerated hydrolysis reactions. 
 

  
Växtbiokemi Ilanius, Leonard 

Down regulation of 4-coumarate coenzyme  A ligase in cell cultures of Vanilla planifolia 
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Lic avhandlingar 2001 
 
Analytisk kemi David Ericsson 

Rapid and sensitive protein identification by micro-dispenser sample handling and MALDI-
TOF MS 

  
Biokemi Lars Jörgen Ström 

Study of the D1-E189 mutants in Photosystem II. Possible role on the donor side reactions 
  
Kemisk fysik Magnus Wall 

Photodissociation of polyhalomethanes in solution 
  
Bioorganisk kemi Anders Bergh 

Didecyl squarate – A hydrophobic homobifunctional amine-reactive reagent for 
neoglycoconjugate synthesis”. 

  
 Niklas Falk 

Design and synthesis of xylosides with antiproliferative properties 
  
Teknisk analytisk kemi Mats Andersson 

Molar mass determination of starch and cellulose derivatives with field-flow fractionation and 
multi-angle light scattering 

  
Biofysikalisk kemi Tomas Petersson Nordén 

Drug/lipid interactions in monolayers, liquid crystals and an o/w emulsion 
  
 Tomas Åkerud 

Intramolecular dynamics of low molecular weight protein tyrosine phosphatase in monomer-
dimer equilibrium studied by NMR. A model for changes in dynamics upon target binding 

  
Materialkemi Olivier Balmes 

Organized gold nanoparticles in solution – A cryo-TEM study 
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Sammanställning av enkät genomförd 2001 angående 
forskarutbildningen på Avdelningen för fysikalisk kemi 

1, Lunds Universitet. 
 
Enkäten sändes till alla som disputerat från avdelningen under åren 1996-2000, undantaget de 
som utförde sitt doktorandarbete på annan ort. Enkätsvaren behandlades anonymt enligt följande 
procedur: Svaren sändes till Majlis Larsson (avd sekreterare) som vidarebefordrade dem till 
undertecknad efter att ha avlägsnat avsändarens namn och adress. Ingen annan har läst de 
individuella svaren. 
 
17 av 24 tillfrågade har besvarat enkäten. Enkätsvaren är sammanfattade av undertecknad. I detta 
arbete har jag specifikt haft i åtanke en läsekrets bestående av dem som besvarat enkäten samt 
handledare och nuvarande doktorander på fysikalisk kemi 1.  
 
På de flesta frågorna har jag sammanfattat svaren i korta rubriker eller nyckelord. Efter varje 
rubrik anges antalet svarande vars svar innehåller dessa (eller synonyma) nyckelord. En enskild 
svarande har ofta i sitt svar angett fler än ett nyckelord. De flesta frågor har besvarats av samtliga 
17 svarande. I övriga fall har jag angett antalet saknade svar under rubriken “ingen kommentar”.   
 
Efter de flesta frågor ger jag ett antal ordagranna citat ur svaren. (Jag har dock rättat de tryckfel 
jag upptäckt.) Citaten är valda för att belysa spännvidden på svaren, och för att stimulera vidare 
diskussion och reflexion. Ett enskilt citat representerar därför inte nödvändigtvis en typisk eller 
ofta företrädd åsikt; ovanliga synpunkter framförda av enskilda svarande har också återgivits. En 
uppfattning om hur representativa de olika synpunkterna/åsikterna är får man från 
sammanfattningarna under kortfattade rubriker. 
 
På de två fria frågorna återges alla svar oavkortade. Svaren är blandade; det är inte så att t.ex. svar 
nr 3 alltid kommer från samma person.  
 
För att bevara största möjliga anonymitet har jag översatt svar från utländska doktorander till 
svenska utom i två fall, där det är av speciellt intresse att svaren ges av utländska doktorander. 
 
Lund i september 2001 
 
Lennart Piculell 
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1. Utbildningens innehåll 
Forskarutbildningen skall ge såväl kunskaper som färdigheter. Till de senare hör inte endast de som ingår i själva 
forskningshantverket, utan även färdigheter i t.ex. att samarbeta i projekt, att handleda  studenter och att förmedla 
kunskap i tal och skrift.  
1.1. Försök att ange de färdigheter och kunskaper som du tillägnat dig under din forskarutbildning och som 
du nu finner speciellt värdefulla. Hur ofta i din nuvarande verksamhet har du nytta av dessa färdigheter och 
kunskaper? 
 
Kommentar: De flesta som svarat anger flera kunskaper/färdigheter, och den inbördes rangordningen varierar från 
person till person.  
 
skriftlig presentation  10  
muntlig presentation  8  
förmåga att söka, värdera, sovra, tillgodogöra sig vetenskaplig information 8  
ämnesmässiga specialkunskaper, t.ex. yt- och kolloidkemi  6  
problemlösning, uppläggning av försök för att besvara frågeställningar 5 
datorvana 4 
förmåga att uttrycka sig på engelska  4 
självständighet, kritiskt tänkande 3 
självförtroende betr egen kompetens 3  
ämnesmässig bredd 1 
vana att kontakta andra för frågor, samarbete  2 
kontakter i forskarsamhället  1  
undervisning, handledning av studenter  1 
 
Citat: 

“Förmågan att sammanställa stora mängder information, söka information, filtrera information. Har nytta av 
detta dagligen. Förmågan att uttrycka sig skriftligt och muntligt. Nytta av detta dagligen.” 

“Trots att ett forskningsprojekt med nödvändighet är smalt så märker man att man faktiskt också har en 
ganska bred kunskapbas. Var denna kommer ifrån vet jag inte, men seminarier, konferanser, kurser, och miljö är säkert 
bidragande. Känslan av att kunna (rätt eller fel) blir tydligare i en ny miljö. Detta stärker självförtroendet – ngt som 
man naturligtvis har nytta av dagligen. ... något man bär med sig från forskarutbildningen är att “man kan” och då 
menar jag att en uppgift, eller frågeställning, som är ny (och kanske okänd) vet man att man kan tackla (men kanske 
inte fullt ut lösa) genom att läsa in sig på området (vilket det nu än är). Dvs man har mist lite av respekten för vad som 
kan tyckas vara en svår uppgift.” 

 “Datorvana är ett absolut plus i sammanhanget, det är nog den färdighet jag använder mest i vardagen, fast 
det hade det nog varit hur som helst. Tyvärr använder jag inte just yt- och kolloidkunskaperna dagligdags.” 

“Specialkunskaper rörande mitt ämnesområde (använder jag mycket ofta)” 
 “Kursassistenttjänstgöringen var mycket givande, dels pga handledningsbiten (förklara vetenskapliga begrepp 
för oinvigda, sätta studenter i arbete, uppföljning, identifiera stötestenar i inlärning, tydlighet och konsekvens vid 
ansvar för andra människor) och dels pga av labballmänbildning (lagar, regler och säkerhet vid labbarbete, 
uppfräschning av labbteknik). ... Måste påpeka att bra projektarbete (samarbete, planering, uppföljning etc) har jag lärt 
mig på senare tid och inte under forskarutbildningen.” 
 “Jag har under min forskarutbildning lärt mig att planera och lägg upp studier, vara uppfinningsrik och 
handlingskraftig.” 
 “Kännedom om forskarsamhället genom direktkontakt med personer och institutioner.” 
 
1.2. Är det någon färdighet/kunskap som du saknar eller anser att du borde fått mer av? 
 
team working, samarbete 4 
management, arbetsledning, administration, projektledning, handledning 3  
presentationsteknik, både skriftlig och muntlig 2 
muntlig presentation, diskussion inför en kritisk publik  2 
projektplanering, forskningsmetodik  3 
utvärdering av experimentell osäkerhet, statistik 3 
vetenskapsteori/psykologi (speciellt perception)  1 
informationssökning 1 
labsäkerhet, kemiska risker 1 
stresshantering 1  
kontakter med industrin under utbildningen 1  
undervisning (utländsk doktorand) 1 
ämneskunskaper (ospecifierade)  1 
användning av specifikt datorprogram 1 
 
Citat: 

“Team work kan kanske vara svårt att tillämpa i den ganska så individualistiska forskarvärlden? ... 
Doktorandutbildning bör i framtiden anpassa sig mer mot den realitet som finns utanför universitetets dörrar och 
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därmed förbereda doktoranden på de andra sysslor som industrin kräver. Detta inkluderar bl a projektplanering, team 
work, olika typer av management etc.  För många av oss blir det "vetenskapliga"den lilla biten ute i industrin.” 

“Eftersom en färdig doktor ofta kommer att verka i arbetsledande position så skulle det inte vara fel med 
doktorandkurser som behandlar relationer, arbetsledning, och projekt.” 

“Vem tycker att han eller hon inte saknar färdigheter/kunskaper? Men, man lär väl under hela livet och inte 
bara under några doktorandår? Fo-utbildningen bär inte allt ansvar utan ska enligt min mening i första hand hålla sig till 
kärnområdet.” 

“att försvara mina teser i en kritisk diskussion – disputationen var i princip första tillfället för en verkligt 
kritisk diskussion. Det är lite synd. Muntlig framställning är så oerhört viktigt och särskilt svårt med en kritisk publik.” 

“Teaching -- I believe that students who cannot teach because the undergraduate courses are in Swedish 
should be presented with a different type of teaching, for example, teaching/supervising a diploma student.” 

“En annan sak som slår mig var bristen på statistisk analys av resultaten. Nästan alla resultat i industrin måste 
bevisas/styrkas genom statistisk analys.” 

“Det förväntades att man visste hur man skrev en artikel nar man började.” 
 
1.3. Hur ser du på balansen mellan forskningsmoment, kursmoment och institutions-tjänstgöring i din 
forskarutbildning? Har något av dessa moment fått för stort eller för litet utrymme? 
 
god balans totalt 13 
fördelningen av kurser, undervisning över tiden ej optimal 5 

men detta har ett utbildningsvärde i sig  1 
undervisningsmomentet (ngt – mkt) för betungande  3 
kursmomentet för stort  1 
 
Citat:  

“Jag tycker att balansen här är ganska bra. Det kunde ibland vara frustrerande att behöva undervisa under en 
längre period (och avbryta sin forskning), men att dela sin tid mellan olika arbetsuppgifter kommer man aldrig ifrån (så 
ur utbildningsvinkel är också detta bra)” 

“Framförallt kursmomentet, men även institutionstjänstgöringen har för stor plats i forskarutbildningen, 
emedan de sällan har med forskarutbildningen eller forskning att göra.” 

“Alla moment bör varvas. Jag läste för många kurser i ett svep eftersom man var tvungen att passa på när 
kurserna gavs. Sett på helheten tycker jag att de olika momenten fått lagom utrymme. Begreppet 
institutionstjänstgöring bör tydligt definieras. Ger orättvis arbetsbelastning mellan doktoranderna.” 
 
1.4. Bedöm forskarutbildningskurserna: Vad anser du om utbudet av kurser (saknades någon?), kursernas 
kvalitet och balansen mellan de kurser du gått i  din egen utbildning? 
 
bra utbud, blandning och kvalitet på det hela taget  10 
kursernas kvalitet (t.ex. innehåll, krav på kursdeltagarna) varierar. 5 
ett fåtal har med faktisk forskningsutbildning att göra 1 
utbudet otillräckligt  3 
kurser som efterlystes: 

forskningsmetodik och handledning.  1 
allmän formulering, reologi och spridningstekniker 1 
“Mathlab”-kurs 1 
vetenskapsmetodik, -psykologi 1 

kurser på andra universitet, hemma och utomlands, bör utnyttjas bättre 3 
kurser på grundnivå på universitetet och på LTH bör utnyttjas 1 
uppmuntra doktorander att ordna läskurser själva.  1 
nationella kurser har varit bra  1 
värdefullt att ha fått åka på några kurser utomlands 1 
bra när man har en bok att relatera till efter kursen 1 
 
Citat: 

“Jag tycker att man skall kunna ha en större frihet i vilka kurser man vill gå. Projektet man arbetar i styr i till 
stor del de kurser man behöver. Dels tycker jag att man skall få gå kurser som ges på grundnivå på universitetet och på 
LTH och få doktorandpoäng för detta. Dels borde man kanske ha mer utbyte med andra universitet, både hemma och 
utomlands. Jag tycker även att man skall uppmuntra doktorander till att ordna läskurser själva. Några doktorander inom 
ett speciellt område kanske har hittat en bok som dom tycker verkar intressant.” 

“Kraven borde varit högre på de flesta doktorandkurser. Kanske på det viset att seniorforskarna inte borde ha 
så lätt att tycka det är ok att nästa generation håller en lägre teoretisk nivå än dom själva, utan visa på ett sakligt sätt 
(det kan ju lätt hamna på personnivå när man ifrågasätter) vad som vore bra att ta sig igenom.” 

“Ett fåtal har med faktisk forskningsutbildning att göra. De flesta kan snarast ses som ett slags 
orienteringskurser, som kan vara bra att ha om man tänkt sig syssla med sådant som ankyter till kursen/kurserna ifråga. 
Det är därför jag anser kursmomentet vara alldeles för omfattande.” 
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1.5. Ett doktorandprojekt kan bedömas utifrån olika aspekter, bl.a. vetenskaplig höjd och utbildningsvärde. Är 
du nöjd med ditt forskningsprojekt? 
 
mycket nöjd 5 
nöjd 10 
både ja och nej 1 
missnöjd 1 
 
Citat: 

“Jag hade en stor tillfredställelse i att se att det jag gjorde hade industriell relevans.” 
“Utbildningsvärde OK, vetenskaplig höjd har jag ingen känsla för. Några artiklar togs in i en renommerad tidskrift och 
forskningen knoppade av sig till artiklar som andra skrivit, så detta forskningsområdet har väl gett en hyfsad 
utdelning.”  

“både ja och nej – mycket “akademiskt” projekt som inte gav tillräckligt breda kunskaper i yt- och 
kolloidkemi” 

“Stort utbildningsvärde, mimimal vetenskaplig höjd.” 
“Jag är nöjd med mitt projekt - jag hade tur! Dessvärre tror jag att många projekt saknar en god grund för att 

ge "vetenskaplig höjd" och internationell uppmärksamhet.” 
“För några månader sedan råkade jag ta fram avhandlingen och läste några sidor av sammanfattningen och 

jag kände mig riktigt stolt. Det måste betyda att jag är nöjd med mitt forskningsprojekt.” 
“Som ”medel”-doktorand får man vara nöjd om man får ut ett eller två riktigt bra pek och det tycker jag väl 

att jag lyckades med.” 
 
2. Handledning och stimulans från omgivningen 
Ur forskarutbildningssynpunkt är handledningens främsta mål att doktoranden skall utvecklas som forskare, inte 
att projektet skall drivas så långt som möjligt.  
2.1. Värdera den handledning du fick. Vad anser du om handledningens omfattning i tid och dess kvalitet? 
Främjade handledningen till din utveckling beträffande självständighet och kreativitet? 
 
mycket nöjd 7 
nöjd 5  
både ja och nej 4 
mycket missnöjd 1 
handledningens kvalitet varierade under forskarutbildningen 4 
främjade självständighet  9 
främjade kreativitet 4 
hämmade kreativitet 1 
hade glädje av handledarens internationella kontaktnät 1 
 
Citat: 

” Jag tycker att handledning blev bättre och bättre med tiden. Jag hade velat ha mer vägledning laborativt och 
mera återkoppling på mitt arbete speciellt i början på min utbildning.  Jag har blivit mera handlingskraftig och kreativ 
under min forskarutbildning medan min förmåga att samarbeta inte har alls har utvecklats i samma grad.  Attityden på 
fkem 1 främjar inte att man frågar och utnyttjar den kunskap som finns på avdelningen utan man ska istället vara flitig, 
jobba hårt och klara sig själv.” 

”... det fanns alltid tid att diskutera – om man bara sa till i förväg. Dörrarna stod alltid öppna. ... Jag upplevde 
att det fanns gott om utrymme att utveckla både självständighet och kreativitet men p.g.a. personliga faktorer kanske 
jag inte utvecklades så mycket på det området under min doktorandtid.” 

”Alltid bra återkoppling. Mer kvalitet än tid men det tror jag främjar just självständighet och kreativitet. Här 
är det nog väldigt individuellt vad som passar bäst och farligt med ett medelsvar från enkäten. Behåll skillnader.” 
  “Sista åren var med god handledning och gav en mycket god kontinuerlig diskussion. Detta kom dock inte 
från min handledare utan andra forskare.” 

“...lite trögt i början... När vi väl kommit över denna tröskel hade jag stor glädje av min handledares (stora) 
vetenskapliga kontaktnät.” 

”Fantastisk handledning!” 
“Fick uppskattningsvis en veckas handledning på närmare 5 år. Handledningen var oengagerad, uttalat 

ointresserad och därmed hämmande på min egen kreativitet. Tiden utan handledning var mycket positivare och gav 
bättre självförtroende.” 

“...man fick alltför ofta söka upp handledare för feedback och frågor. ... Jag fick verkligen vara påläst innan 
man gick och frågade samt hade en diskussion med handledaren. Hade önskat mer diskussion och mindre ordergivning 
om vad som skall göras, men allt det där är ju oerhört individuellt. Däremot tycker jag att jag blev väldigt självständig.” 

”Handledningen varierade under projektets gång. Ibland inspirerande diskussioner men dessa kunde följas av 
månaders tystnad. Jag tror dock att allt inte hänger på handledaren utan också på doktoranden, dvs mig. Man måste lära 
sig att söka diskussioner under ett delprojekts gång och på så sätt bli mer säker och självständig. Man kan alltid öka 
antalet "kreativa diskussioner" men detta är inget man kan tvinga fram. ... Jag upplevde inte att jag var så självständig 
under doktorandtiden men nu så här i efterhand vet jag att det var en mycket bra utbildning och jag kan och klarar mer 
än vad jag trodde då.” 
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2.2. Kommentera det gensvar du fick på din forskning under forskarutbildningen, från handledare, andra 
seniorforskare, andra doktorander, övriga intresserade (forskarsamhället, ev. industrier). 
 
från handledare  

bra 9 
ojämnt  1 

från övriga seniorer på avdelningen 
bra 6  
dåligt 9 

från andra doktorander på avdelningen 
bra 7 
dåligt 6 

från industrin/övriga forskare  
bra 7 
ingen kontakt/dåligt gensvar 6 

 
Citat: 

“Det var det som var det fina. Jag fick tillräckligt stort gensvar från näromgivningen och det fanns ett stort 
industriellt intresse av mina resultat.” 

“Det är svårt att få gensvar från andra än handledaren när man är pionjär och dessutom sysslar med forskning 
som ännu inte är direkt tillämpbar i industrin.” 
  “Handledare gav i vanlig ordning mkt kritik, vilket också är bra, men det som lite fattades emellanåt var 
kanske lite översvällande beröm då, ex den första artiklen blivit inskickad eller godkänd. Kanske en liten tårtbit eller 
något annat trevligt.” 

”Handledare och andra doktoranders utbyte var mycket gott. Diskussioner med övriga seniorer på 
avdelningen kunde varit mer givande. Det finns en bredd som går att utnyttja mycket bättre. Industrikontakten och 
responsen kunde varit mycket bättre.” 

”Gensvaret var förvånansvärt dåligt. De flesta seniorforskarna/doktoranderna har fullt upp med sitt eget.” 
”Andra seniorforskare på avdelningen ställde upp när man behövde diskutera/hjälp.” 
”Jag har en känsla av att återkopplingen på forskningen till stor del gick till handledaren, även om han delgav 

mig det sedan.”  
“Jag hade ganska bra gensvar ifrån industrin. Problemet var väl att intresset i princip var envägs. Jag fick inte 

ut så mycket av mina kontakter med industrin som jag kunde använda i min forskning.” 
“Övriga intresserade - doktorander och forskare på andra institutioner i världen (och på KC) som sysslade 

med liknande eller närbesläktade saker - hittade jag några och det var de mest värdefulla kontakterna utöver 
handledaren. Ibland kändes det dock som om man var ensam i världen med att vara intresserad av just detta specifika 
ämne.” 
 
3. Arbetsmiljö och  sociala nätverk 
3.1. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön du erbjöds på vår avdelning (lokaler, säkerhet etc.)? 
 
bra 7 
bristfällig 2 
dålig 2 
lokalerna behöver renoveras 3  
skrivrum bra 3 
skrivrum dåliga 2 
lab bra  2 
lab dåliga 2  
(lab)säkerhet dålig 5  
otillräcklig instrumentering, kunskap om instrumentens handhavande 3 
 
Citat: 

“...dock har man lärt sig mycket om  framtida fysiska problem som kan uppstå p g a felaktigt placerad dator,  
skrivbord, skrivbordsstol etc väl ute i industrin.” 

“Det bör inte sitta för många i samma rum. Detstör mycket med privata telefonsamtal o.d. Man bör nog fråga 
doktoranderna om dom vill sitta i samma skrivrum innan man flyttar ihop dom.” 

“Laboratoriesäkerheten är betydligt bättre på min nuvarande arbetsplats inte bara när det gäller fysisk 
utrustning (minst 10 år nyare) utan även t.ex. rutiner för kemikaliehantering.” 
 
3.2. Kommentera dina arbetsförhållanden på vår avdelning ur psykisk synvinkel (t.ex. arbetsbelastning, stress, 
tillfredsställelse i arbetet). 
 
bra 9 
stressigt ibland  4  
mycket stressigt  2 
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otryggt speciellt i början  1 
jobbigt med kurstjänstgöring 1 
inte värre än andra jobb  2 
flexibiliteten positiv 1 
ingen kommentar 1 
Citat: 

“Väldigt stressigt sista tiden. Dock uppfattade jag inte det som negativ stress utan snarare som ett mål som 
skulle klaras av.” 

” Arbetsmiljön på fkem1 kan ibland ligga i riskzonen för uppkomst av de problem som idag benämns 
“utbrändhet”. Många framåtskridande, karriärsinriktade, människor samlas på samma ställe och tempot stegras.”  

“... stress blir en livsstil p.g.a. de utmaningar vi ställs inför i vår forskning” 
”Det tog lång tid innan jag kände mig trygg i min roll som doktorand och säker på att jag skulle klara av att 

disputera. Det var inte förrän på slutet som jag trivdes riktigt bra då jag visste att mitt arbete skulle räcka till en 
avhandling. ” 

“En mycket positiv sak med att doktorera jämfört med andra arbeten är att man kan ha väldigt flexibla tider. 
... För min egen del så måste jag ha en press på mig för att kunna vara effektiv.” 

“Det finns nog inget arbete som ger en sådan tillfredställelse när man lyckas med sitt eget forskningsprojekt. 
Det är å andra sidan väldigt frustrerande när man har problem och inte kommer någonstans i projektet.” 

“Jag hade dock svårt att känna tillfredsställelse i arbetet vid flera tillfällen. Borde ställa upp tydligare delmål i 
forskningen från början och försöka se till att dessa mål följs. Ett förslag är att skriva kortare arbetsplaner inför alla 
experiment så att man tänker igenom vad man vill göra eller besvara och sedan hur man tänker göra detta. “ 

“Varje ny doktorand är “ny”, dvs behöver vägledning, information och feed-back... 
Den stora godtyckligheten och brist på gensvar skapade psykisk stress.” 

“Min nuvarande arbetsplats har mycket högre stress, lägre tillfredsställelse i arbetet och högre 
arbetsbelastning.” 
 
3.3. På varje arbetsplats kan man drabbas av problem, fysisk eller psykisk ohälsa som kräver personalvårdande 
insatser. En god personalvård bör dessutom verka förebyggande. Vad anser du om personalvården på fysikalisk 
kemi 1 och på Lunds Universitet i stort? 
 
obefintlig 7  
otillräcklig 2  
ingen uppfattning  4 
bra 4 
bra med avdelnings dagar 2 
 
Citat: 

“Personalvården är obefintligt jämfört med industrin! Hoppas att den förbättrats!” 
“På det hela taget var personalvården mycket bra och bättre än på min nuvarande arbetsplats.” 
“Den goda andan på fkem1, stämningen, verkar förebyggande.” 
”Ibland hade det nog varit bra med en oberoende part som dels kände till arbetssituationen och personalen på 

avdelningen som man skulle kunna kontakt vid problem. Jag var själv lite involverad i doktorandråd, men det var så 
olika förutsättningar på dom olika institutionerna på universitet så det fungerande inte så bra.” 

“Det är en god personalvård, med företagshälsovård, subventioner på läkemedel, etc.” 
“Har ingen som helst erfarenhet av personalvård. Finns det?!” 

 
3.4. Vad anser du om arbetsgemenskapen för doktorander på fysikalisk kemi 1? Var du delaktig i sociala och 
professionella nätverk tillsammans med kollegor inom och utanför vår avdelning? 
 
arbetsgemenskapen var 

bra – mycket bra 10 
både och  4 

delaktig i nätverk  
ja  9  
begränsat 2  
nej  2 

 
Citat: 

“God gemenskap mellan vissa "grupperingar" av doktorander. Dålig integrering av utländska doktorander.” 
“The Phys. Chem. 1 department  is a unique department where I (and everyone I know) feel like being a part 

of a family.” 
“... det förekom en viss polarisering mellan de grabbiga grabbarna och tjejiga tjejerna. Själv passade jag inte 

in direkt i någon av de två grupperna ...” 
“Gemenskapen är ett av de bästa inslagen i de fem år man var på fk1. Kontakten består fortfarande och bidrar 

till ett kontaktnät efter disputationen. Denna gemenskap är nog en av nycklarna till en väl fungerande avdelning enl min 
mening.” 
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3.5. Har du i din nuvarande yrkesverksamhet kontakter med universitet eller professionella nätverk som du 
etablerade under forskarutbildningen? 
 
ja  10 
i viss utsträckning 2 
nej  5 
 
4. Slutsatser 
4.1. Vad var bäst med din forskarutbildning? 
 
forskningen, fördjupningen, upptäckarglädjen 7 
en stimulerande (intellektuell, internationell) miljö 7 
gemenskapen 5 
förberedelse för arbetslivet 2 
utbildningen, att man lärt sig mycket  4 
kontakterna 2 
friheten 5 
ingen kommentar 1 
 
Citat: 

“Att få verka i en intellektuell miljö med så många väldigt kompetenta människor och sedan att få känna att 
man faktiskt lärt sig väldigt mycket under den tiden.” 

“Känslan av att undersöka något som var okänt ( i alla fall relativt okänt).” 
“Att jag hade friheten att själv styra mitt arbetet och disponera min arbetstid.” 
“Utbildningen. Gemenskapen. Friheten under dessa år har gjort mycket för självkänslan.” 

 
4.2. Vad var sämst med din forskarutbildning? 
 
pressen att prestera, osäkerhet om insatsen/förmågan räcker 3 
ensamheten, avsaknad av feedback  3 
handledningen 2 
motivationen, svackan mittpå utbildningen 2 
lite kontakt "utåt", med industrin 2 
ämnet (värdelöst ur ett pragmatiskt/industriellt perspektiv) 1 
hög arbetsbelastning 1 
påtvingat arbete (undervisning, obligatoriska kurser) 1 
lång utbildning (speciellt i internationellt perspektiv) 1 
brist på information om rättigheter, möjligheter och skyldigheter  

inom forskarutbildningen 1 
avdelnings seminarier där (nästan) ingen ställer frågor 1 
att man fick byta rum så många gånger 1 
gamla lokaler 1 
inget av betydelse 1 
 
Citat: 

““Alla dessa väldigt kompetenta människor…, och vad kan jag tillföra?” Jag skulle tro att det för många är 
skönt att, då äntligen disputationen är över, få skaffa sig en referenspunkt utanför avdelningen.” 

“Svårt att hålla motivationen uppe under alla år då själva slutmålet för de flesta är att få en examen, inte att 
lösa en viss uppgift eller problem.” 

“Lågt intresse inom avdelningen för en del doktorandprojekt, kanske p.g.a. att de är alltför säkra (inte så 
originella ?)” 

“Lite ensamt ibland. Avsaknad av positiv feedback från handledare och andra seniorer.” 
 
4.3. Övriga kommentarer och rekommendationer: 
 
12 gav svar vilka här återges oavkortade. 
 

“Ansvarsområden (uppgifter hos personal, inom projekt etc) bör definieras tydligare och dessutom följas.” 
“Jag är mycket nöjd med forskarutbildningen” 
“Förslag för att skapa en öppen och kritisk diskussion på avdelningsseminarier: Tvinga varje doktorand att 

skriva en text (ungefär som ett manuskript till en artikel) före sitt avdelningsseminarium och att dela ut denna text till 5 
andra doktorander som sedan måste ställa minst en fråga var till den som håller seminariet. Liknande arrangemang 
finns på andra institutioner.” 

“Starten är viktig. Varje doktorand är en person och således unik och skall kunna kräva att få en tydlig 
problemställning/mål det första året (observera att jag personligen inte klagar på detta, tycker bara att det är viktigt).” 
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“Det är inte fel att skaka fram information ev. i form av kurser om hur och var man söker pengar till 
forskning och annat av allmänt intresse i forskningskretsar. (Det enda som fanns i den stilen när jag var doktorand var 
en kurs i presentationsteknik).”  

“De flesta av oss doktorander går till industrin och därmed borde doktorandutbildning anpassa bättre efter de 
nya krav som ställs. Framförallt sådana som inte direkt har med vetenskapen att göra: projekt planering , people 
management etc.” 

“Kanske bör fkem1 passa sig för attityden “skriv ihop och skicka in”. Visst reviderade någon det för ett tag 
sedan? : “lägg ner en j-la massa jobb, skriv ihop och skicka in”? Jag tycker att universiteten inklusive (kanske i högsta 
grad) fkem1 ska minska antalet doktorander och öka antalet andra tjänster tex forskningsingenjörer (disputerade och 
icke disputerade), som kunde stödja forskning som skulle få tyngdpunkten förskjuten från upplärningsprojekt mot 
akademiskt/industriellt relevant och viktiga projekt istället. Det vore bättre med en arbetsstyrka som upprepade 
försöken i större utsträckning också på ett sätt som doktorander inte gör,  eftersom man inte vill att utbildningen ska 
vara enahanda.” 

”Man bör mycket mer hjälpa till och förklara vikten av att skapa och hålla kontakten med andra institutioner 
och forskare. Detta är till stor hjälp for framtida arbeten och jobb\postdoc-sökande.” 

“Every student should teach either a class or the use of an instrument or supervise a diploma student.” 
”Jaja. Lite positiv återkoppling: för den som vill skaffa sig en inblick i yt- och kolloidkemivärlden är 

forskarutbildningen på denna avdelningen mycket bra, och att andelen disputerade kvinnor har ökat markant de senaste 
åren är bra! 

(Jösses detta var inte en lätt enkät att besvara!) 
Sammantaget var det en spännande period av mitt liv som jag kom igenom utan att jag kände mig speciellt 

uppmuntrad eller duktig (jodå, då och då men där var downs också). Jag har lärt mig en enorm massa nyttiga saker både 
fackkunskapsmässigt och socialt. Som kvinna tror jag speciellt att man behöver återkoppling av hur man fungerar. Det 
ligger inte alls för en kvinna att ”armbåga” sig fram enbart på att man klarar kurser och får artiklar publicerade. Det här 
att inte få en återkoppling är något jag känner av i mitt ”vanliga” arbetsliv också, kanske är det så för alla att man går 
igenom livet i sin bubbla varifrån man försöker göra så gott man kan utan att veta om det är ”gott”. 

(Nu har jag lagt en halv dag på detta, hoppas att det kan vara till någon nytta i framtiden.)” 
“I det dagliga arbetet så tänker man inte så mycket på att man har en annan utbildning än övriga 

arbetskamrater, men vid externa kontaker så möts man med respekt när dom får reda på att man är disputerad.” 
“ordna sådana här återträffar regelbundet” 

 
5. Perspektivskifte 
 
Det har gått en tid sedan du disputerade, och din arbetssituation har förändrats. Detta har givit dig nya perspektiv 
och kanske en ny syn på din forskarutbildning. 
5.1. Har du i något avseende väsentligt ändrat din syn på forskarutbildningen, eller din värdering av din tid 
som doktorand, sedan du disputerade? Skulle du svarat annorlunda på någon av frågorna ovan om du fått frågan 
direkt efter disputationen? 
 
ja 10 
nej 6 
vet ej 1 
 
Citat: 

“Det var intressant att få en inblick i forskarvärlden, men det är något i den sociala ensamheten där som jag 
inte gillar. Kanske att man skall ha flera doktorander samtidigt i en grupp så man kan stötta varandra eftersom 
doktorander inbördes ser mycket tydligt vad som sker hos den andre.” 

”Naturligtvis har min syn på forskarutbildningen ändrats med tiden. Blandat annat synen på handledningen. 
Jag har börjat förstå hur knivigt och splittrande det måste vara att vara handledare speciellt om man har flera 
doktorandprojekt att hålla igång.” 

“Jag trodde att man skulle ha nytta av sina kunskaper inom sitt specialområde. Nu ser jag mer att man har 
nytta av det som står under pkt 1.1.” 

“Jag tror absolut att tiden efter har ändrat mitt perspektiv. Jag kände mig ganska liten efter doktorerandet. 
Kände att jag var för specialiserad och osäker på min förmåga att driva projekt självständigt och hur bra jag var på att 
leda forskningsprojekt. Idag känner jag mig mycket säkrare på att det var en bra utbildning och att det gett mig väldigt 
mycket yrkesmässigt. Jag känner att jag kommit i kontakt med mycket som de som gick direkt från kemistudierna till 
arbetslivet inte har gjort.” 

“Ja, under doktorandtiden tyckte jag att det var ämneskunskaperna som var det viktiga. Nu är det den 
generella forskar-allmänbildningen som är det viktiga. Dessutom imponerar inte vetenskapliga titlar längre så jag vågar 
sätta hårt mot hårt! Jag har insett vilken dålig arbetsmiljö det är på Kemicentrum för all personal. Därför har jag fått 
ökad förståelse för deras dito beteende.” 

“Absolut. Efter ett par år i arbetslivet inser man att man faktiskt ligger något snäpp före det flesta 
grundutbildade framförallt vad gäller den självständiga problemlösningen. En egenskap som man direkt efter disp. inte 
trodde att man tillskansat sig. Forskarutbilningen växer faktiskt (i positiv bemärkelse) efter ett par år i industrin. Man 
har ett försprång vad gäller muntliga presentationer, inte så mkt vad gäller skriftliga pres.” 
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5.2. Har du utifrån ditt nya perspektiv något råd du vill ge till dem som nu är doktorander på avdelningen? 
 
Alla gav svar vilka här återges oavkortade. 
 

“Kräv kurser i presentationsteknik. Försök hitta en viss bredd i forskningsarbetet. Jobba inte ihjäl er, det är 
ändå relativt få som kommer att läsa er avhandling!” 

“Råd till de som nu är doktorander på avdelningen: Njut av friheten att söka kunskap som doktorand, ge 
varandra bra, ärlig feedback, skapa ett bra kontaktnät och ha kul!” 

 “Råd rent allmänt: våga fråga när du inte förstår! Var inte rädd för att fråga även andra än din handledare, se 
bara till att visa respekt för den person du vill fråga genom att läsa in dig på ämnet och försöka finna svaret själv först.” 

“Försök, om det känns tungt, att skaffa den där externa referenspunkten som jag nämnde under 4.2.” 
“Ja, lär dej så mycket du kan med alla de möjligheter som ges, och njut av resan! Det är en erfarenhet man 

gör bara en gång i livet – se till att du får ut så mycket du kan av den.” 
“Det viktigaste är nog att ha god kontakt med andra doktorander gärna på andra avdelningar. 

Informationssökande är en bra kunskap att ta med sig ut i arbetslivet.” 
“Tiden rinner i väg väldigt snabbt så se till att du har en handledare och ett väldefinierat projekt redan från 

början och att du får den handledning som du behöver. Om du är osäker på hur ditt projekt går eller om projektet inte 
fungerar gå då inte och oroa dig eller vänta på bättre tider utan ta upp det till diskussion antigen med din handledare 
eller någon av seniorforskarna.” 

“Börja skriva så tidigt som möjligt. Det är väldigt viktigt att kunna skriva bra. Passa på att kanske åka 
utomlands och gästforska en tid. Det blir inte så mycket tid till sådana äventyr när man börjar skaffa familj. Ha inte så 
stora förhoppningar att du skall få ett jobb inom ditt forskningsområde.” 

“Sköt doktorandarbetet som ett "riktigt" jobb, dvs arbeta regelbundet, kom i tid och försök att fokusera dagen 
på arbetet. Fråga mycket, gärna en gång för mycket än för lite. Var noggrann och förbered experimenten. Slutför 
arbetet och skriv artikel på det så snart som det är möjligt. Vänta inte med att skriva manuskriptet tills allt är klart. Det 
kommer ändå att dyka upp saker under skrivandets gång.” 

“tänk mer på dej själv och vad du vill göra på lång sikt. Lägg inte ned för mycket tid på sånt som inte 
fungerar.” 

“Kräv mer! Var inte rädd för att ställa “dumma” frågor. Utnyttja seniorernas kompetens.” 
“Förutom att njuta av den fria tiden i allmänhet skall man utnyttja sin kreativitet och förverkliga, iallafall 

några, av sina vilda ideer även om man då går emot sin handledares (felaktiga?) rekommendationer. Om arbetet känns 
alltför ensamt skall man envisas att försöka få komma med eller hänga på något projektarbete alt komma med i ett 
”professionellt nätverk”.” 

“Nej. Det enda som är av betydelse är att de blir ordentligt informerade. Sedan kan de förhoppningsvis lättare 
välja den väg de finner lämplig.”  

“Sök mycket industrikontakt om avsikten inte är att stanna på universitetet. Försök korta ner tiden från 4-5 år 
till 3-4 år ur konkurrensperspektiv. Som doktorand ligger man många gånger flera år efter i den "industriella 
karriären".” 

“Jobba brett, försök använd olika tekniker och samarbeta med flera olika personer. Ha ingående diskussioner 
med fler seniorer än din handledare på avdelningen.” 

“Ta inte “skriv ihop och skicka in” skämten på allvar. Passa på att lägg en så solid grund inom yt och 
kolloidkemi och ditt forskningsområde som du hinner med.” 

”Skaffa, odla och håll kontakter med forskare och institutioner runtom i världen så mycket som möjligt.” 
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Förkortningar 
 
I denna rapport används bl a följande förkortningar: 
 
HSV Högskoleverket 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
LU Lunds universitet 
LTH Lunds tekniska högskola 
MNF, NF Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (i Lund); byter namn i vår 

till Naturvetenskapliga fakulteten 
KC Kemicentrum 
GU Grundutbildning 
FU Forskarutbildning 
FUNK Forskarutbildningsnämnden vid Kemicentrum 
UPC Universitetspedagogiskt centrum (vid Lunds universitet) 
CITU Centrum för informationsteknik i utbildningen (vid Lunds universitet) 
UCLU Utvecklingscentrum för lärande och undervisning: en sammanslagning 

av UPC och CITU 
LADOK Nationellt register över studenter och doktorander 
PBL Problembaserat lärande 
HÅS, hås Helårsstudenter 
HÅP, håp Helårsprestationer 
ht, h- Höstterminen 
vt, v- Vårterminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adress
 
KEMICENTRUM 
Lunds universitet 
Box 124  
221 00 LUND 
E-post Lars.Johansson@kc.lu.se 
Tel 046-222 8333 
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Sammanfattning
 
Sammanfattande värdering av grund- och forskarutbildningen i kemi vid 
Kemicentrum, Lunds universitet 
 
Vid vår avslutande genomgång av denna självvärdering avseende grundutbildning och 
forskarutbildning i kemi finner vi att de styrkor,  svagheter,  problem och möjligheter 
som vi särskilt vill framhålla i stort sett är gemensamma för båda utbildningsnivåerna. 
Vi har därför valt att presentera följande gemensamma sammanfattning. 
 
 
Stor bredd och omfattande valmöjligheter
    
Vid Kemicentrum bedrivs grund- och forskarutbildning i kemi av hög kvalitet. Det 
allra viktigaste bidraget till den höga kvaliteten ger våra många engagerade lärare och 
handledare med hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Den breda och mång-
sidiga forskningen vid Kemicentrum ger  möjlighet att erbjuda ett brett spektrum av 
påbyggnadskurser och doktorandkurser. Studenterna i grundutbildningen har där-
med stor valfrihet att utforma sin egen utbildningsprofil inom vida gränser och de 
som söker sig till forskarutbildningen har många områden och forskargrupper att 
välja mellan.  Detta är den ojämförligt viktigaste kvalitetsaspekten på båda grund- 
och forskarutbildningen. 
 
Grundutbildningen ges i samma kurser för alla slags naturvetare, biomedicinare, 
blivande lärare och studenter på fristående kurs. Detta har både för- och nackdelar. 
Det är en fördel eftersom detta ger studenterna möjlighet att fritt välja bland fort-
sättningskurserna. Inte bara de blivande kemisterna utan också många andra student-
grupper läser kemi utöver grundkurserna. Det är samtidigt svårt att motivera alla 
dessa olika slags studenter inom samma inledande kurs. Eftersom majoriteten av 
studenterna i grundkurserna numera inte har kemi som huvudämne försöker vi 
utveckla kurserna så att mera hänsyn tas till olika studentgruppers mål. 
 
Ekonomiska problem
 
Den krympande ekonomin utgör ett stort problem vilket är välkänt för alla verk-
samma inom högskolevärlden. Tilldelningen till grundutbildningen har minskat i 
köpkraft med 50 % under en 10-årsperiod vilket har lett till färre laborationer, 
undervisning i större grupper och alltmer ideellt arbetande lärare. Det förändrade 
systemet för forskningsfinansiering ställer till ytterligare problem för lärarna. Vår 
ambition är att alla som undervisar i grundutbildningen också skall ägna sig åt forsk-
ning. Tidigare kunde fakultetsanslaget bidra till att uppnå detta men nu tvingas alla 
lärare att söka medel både till sin forskning och till delar av sin egen lön från externa 
bidragsgivare. Många lärare tyngs av oron att inte längre kunna försörja sig. Det är 
risk att engagemanget för grundutbildningen minskar, och att kursutveckling och 
egen kompetensutveckling blir eftersatt. 
 
Ungefär hälften av doktorandlönerna kommer från externa källor. Men lönen utgör 
mindre än hälften av kostnaden för en doktorand och de externa bidragsgivarna är 
ovilliga att ställa upp med full kostnadstäckning. Detta är en av orsakerna till att 
fakultetsanslaget urholkas.  
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Brist på kvinnliga förebilder
    
Inom grund- och forskarutbildningen råder en jämn könsfördelning, nära 50/50, 
bland studenterna. På lärarsidan är emellertid andelen kvinnor låg. Vi lider brist på 
kvinnliga lärare och handledare. En särskild satsning på kvinnliga forskarassistenter 
har gjorts som snart kan ge fler kvinnliga lektorer/professorer och därmed fler 
kvinnliga förebilder för studenter och doktorander. Men det handlar om en ökning 
från 10 till 13 % av lärarkåren, och avståndet till jämn könsfördelning bland lärare 
och handledare är fortfarande stort. 
 
 
Otidsenliga lokaler
 
Kemicentrum byggdes i mitten på 1960-talet och har sedan dess knappast renoverats. 
Nu planeras emellertid en ombyggnad och modernisering av delar av byggnadskom-
plexet, med start 2003. Pengarna räcker inte till alla byggnader inom Kemicentrum. I 
det läget har vi valt att prioritera grundutbildningslokalerna. I övriga byggnadsdelar 
får vi nöja oss med en uppfräschning och med åtgärder som krävs av arbetsmiljölag-
stiftningen. Vi ser den förestående upprustningen av våra grundutbildningslokaler 
som en stor förbättringsmöjlighet: se nedan! 
 
 
Starkt pedagogiskt utvecklingsarbete
 
En stor styrka i vår utbildning är lärarnas och handledarnas stora intresse för peda-
gogik och pedagogisk utveckling. Vid Kemicentrum finns en lång tradition av sådant 
arbete. En stor del av lärarna har under den senaste 10-årsperioden deltagit i peda-
gogisk utbildning vilket har bidragit till att utvecklingsarbetet har intensifierats och 
blivit mera målmedvetet. Trots att lärarnas situation blir allt mer pressad fortsätter 
arbetet. För närvarande ligger fokus på att öka variationen i arbets- och examinations-
formerna och då särskilt med tanke på att kunna ta emot allt mera heterogena stu-
dentgrupper.  
 
Det pedagogiska intresset avspeglas också i forskarutbildningen. Ett ökande antal 
lärare har gått handledarkurs, och doktorandkurserna uppvisar stor pedagogisk 
mångfald. 
 
 
Svag anknytning till näringslivet
    
Studenterna i grundutbildningen efterfrågar ofta en närmare anknytning av utbild-
ningen till blivande arbetsgivare. Även doktorander efterlyser emellanåt en sådan 
anknytning trots att kontakten mellan forskning och näringsliv ofta är livlig. Vi är 
medvetna om att grundutbildningen fortfarande är något inomvetenskaplig och vill 
gärna vidga oss med fler exempel på tillämpningar hämtade från näringslivet. Ett 
exempel är magisteråret i läkemedelskemi som har utformats i samarbete med läke-
medelsföretag som också bidragit med utvecklingskostnader. Denna utbildning har 
blivit mycket uppskattad. 
 
Ett problem är att majoriteten av lärarna inte har någon egen erfarenhet av arbete 
utanför universitetet. Därför sker inte den naturliga exemplifieringen i den dagliga 
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undervisningen. Detta problem finns också när det gäller att finna motiverande 
exempel från t ex biologers och biomedicinares vardag.  
Stark internationalisering
    
Naturvetenskaplig forskning innebär ofta samarbete i internationella nätverk, och 
forskningen vid Kemicentrum utgör inget undantag. Att delta i det  internationella 
erfarenhetsutbytet och skaffa sig ett internationellt kontaktnät är nödvändigt för varje 
forskare. Grundutbildningen är engagerad i europeiska nätverk för utbyte av student-
er och utveckling av kemiutbildningen. Möjligheterna för studenter och doktorander 
att förlägga en del av sin utbildning utomlands är således mycket goda. Alla doktor-
ander deltar i minst en internationell vetenskaplig konferens under sin utbildningstid. 
Miljön på Kemicentrum har en internationell prägel med många gäster, både stu-
denter och forskare, från andra länder som medverkar i forskning och deltar i under-
visningen. 
  
 
God genomströmning och bra arbetsmarknad
    
Genomströmnigen är god både i grundutbildning och forskarutbildning och enkäter 
visar att de allra flesta får kvalificerade jobb efter avslutade studier.  Detta är som vi 
ser det det bästa beviset för att vår utbildning håller hög kvalitet. 
 
Genomströmningen i grundutbildningen är värd en extra kommentar. Det är 
nämligen så att drygt 50 % av de studenter som börjar på kemiinriktningen av 
programmet väljer att fortsätta med annan inriktning eller att avbryta sina högskole-
studier. Ändå blir den beräknade genomströmningen cirka 80 % vilket beror på att 
nya studenter tillkommer från andra högskolor och andra utbildningar. Detta ligger i 
den fria utbildningens karaktär – valfriheten kan användas till att byta inriktning 
både från och till kemin. Detta uppfattar vi som en styrka i utbildningen. Studenter 
mognar och får efter hand klart för sig vad som verkligen intresserar dem. 
 
I detta sammanhang vill vi peka på vår stora ambition att ta reda på vart våra magist-
rar och doktorer tar vägen, och vad de i efterhand tycker om utbildningen. Detta 
hjälper oss att utveckla utbildningarna så att de examinerade skall känna sig väl för-
beredda för den arbetsmarknad de kommer ut i. 
 
 
Möjligheter
 
Magisterår 
Studenterna uppskattar möjligheten att först skaffa sig en bred naturvetenskaplig 
grund och därefter bygga på med ett magisterår  där kunskaperna tillämpas och för-
djupas mot något område som för närvarande är aktuellt på arbetsmarknaden. Som 
utbildningsanordnare ser vi det som mycket lättare att utveckla ett magisterår än att 
bygga upp en ny utbildning från scratch. Det blir därmed också lättare att avveckla 
ett magisterår när området blir inaktuellt. Vi avser att utveckla fler magisterår.  
 
Forskarskolor 
Både doktorander och handledare uppskattar forskarskolor. De ger möjlighet för 
doktoranderna att ingå i ett nätverk inom sitt forskningsområde och inte bara tillhöra 
handledarens  doktorandgrupp. Samverkan kring lämpliga doktorandkurser blir 
meningsfull om kurserna görs för 10 – 20 doktorander i ett nätverk i stället för en 
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handfull vid den egna avdelningen. Vi avser att engagera oss i och utveckla fler 
forskarskolor. 
 
 
Rekrytering 
Den naturvetenskapliga fakulteten liksom LTH lägger ner stora resurser på rekryter-
ing av studenter. Kemicentrum deltar i aktiviteter riktade både till gymnasieskolan 
och till yngre elever, men skulle kunna bidra i mycket högre grad än vad vi gör idag. 
Aktiv rekrytering av doktorander sker i mycket mindre omfattning. Oftast får hand-
ledare och doktorand kontakt i den ordinarie grundutbildningen. Vi skulle kunna gå 
ut och aktivt rekrytera doktorander både nationellt och internationellt. Svensk 
forskarutbildning har mycket gott rykte internationellt och Kemicentrums bredd 
borde vara lockande. 
 
 
Nya lokaler 
Den förestående ombyggnaden av grundutbildningslokalerna ger stora möjligheter 
till förnyelse. Bibliotek och cafeteria placeras centralt och lättillgängligt för alla, inte 
bara kemister. I nära anslutning planerar vi en samlokaliserad studieadministration 
för KC-NF och KC-LTH. Vår vision är att skapa en mötesplats för lärare, studenter 
och andra som är intresserade av kemi. Därmed blir ombyggnaden en angelägenhet 
för alla inom Kemicentrum, inte bara för grundutbildningen.  
 
Många nya läsplatser och utrymmen för grupparbeten planeras. Kurslaboratorierna 
moderniseras och likartade verksamheter få laboratorier intill varandra. Den totala 
ytan kurslaboratorier blir betydligt mindre än idag och lokalerna utnyttjas effektivare. 
Detta är delvis en följd av att vi av ekonomiska skäl inte längre kan erbjuda student-
erna en lika experimentellt inriktad utbildning som tidigare. Med mindre lokaler 
minskar hyreskostnaderna, och vi får medel över till undervisningen. 
 
Ombyggnaden kommer att stimulera till förnyelse och samarbete. Vi väntar ivrigt på 
att den skall komma till stånd!   
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Inledning
 
Grundutbildningen och forskarutbildningen i de grundläggande kemiämnena utgör 
en del av utbildningsverksamheten vid Kemicentrum. För att underlätta förståelsen 
av detta vill vi inleda denna självvärdering med en beskrivning av helheten och redo-
göra för hur avgränsningen av utvärderingen gjorts  
 
Institutionen Kemicentrum
 
Kemicentrum är en storinstitution gemensam för den naturvetenskapliga fakulteten 
(NF) och Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet med uppgift att be-
driva grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom kemi och kemiteknik. 
Institutionen är organiserad i 24 avdelningar varav 10 hör till NF och 14 till LTH. 
Den totala omsättningen är dryg 400 Mkr och antalet verksamma 750 personer. 
 
Avdelningarna är följande 
 

KC-NF   KC-LTH 
Analytisk kemi  Biofysikalisk kemi 
Biokemi   Bioorganisk kemi 
Fysikalisk kemi  Materialkemi 
Kemisk fysik   Teknisk analytisk kemi 
Molekylär biofysik  Tillämpad biokemi 
Oorganisk kemi 
Organisk kemi  Bioteknik 
Teoretisk kemi  Immunteknologi 
Växtbiokemi   Industriell näringslära 

    Kemisk apparatteknik 
    Kemisk teknologi 

Kemisk grundutbildning  Polymerteknologi 
    Livsmedelsteknik 
    Livsmedelsteknologi 
    Teknisk mikrobiologi 
 
Inom  de avdelningar som hör till NF och de fem första av dem som hör till LTH 
dominerar grundläggande kunskapsuppbyggande forskning och det är också här 
lärarna som undervisar i de grundläggande kemiämnena återfinns. Gränsen mellan 
grundläggande och tillämpade ämnen  är emellertid inte skarp. Projekt av tillämpad 
karaktär förkommer ofta inom de grundläggande ämnena. Vice  versa gäller för de 
tillämpade ämnena. Dessutom är samarbetet mellan ämnena omfattande.  
 
Grundutbildning
 
Grundutbildningen utgör i ekonomiska termer 16% av verksamheten vid Kemi-
centrum. Den omfattar totalt 800 helårsstudenter, HÅS, fördelade med 300 inom 
NF och 500 inom LTH. Fördelningen på program och studentkategorier illustreras i 
figuren på nästa sida. 
 
Huvuddelen av grundutbildningen inom KC-LTH bedrivs i civilingenjörsprogram: 
bioteknik, kemiteknik och ekosystemteknik. Inom KC-NF ges kemiutbildning inom 
programmet matematisk-naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biologi, 
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molekylärbiologi, kemi och miljövetenskap samt för det biomedicinska programmet 
som är gemensamt med den medicinska fakulteten och för ämneslärarutbildningen 
vid Malmö högskola. Vid båda fakulteterna ges också fristående kurser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/MB Biologer/molekylärbiologer; K/MB Kemister/molekylärbiologer; MV Miljövetare: BIM Biomedicinare; 
ÄL Ämneslärare; BT Bioteknikprogrammet; KT Kemiteknikprogrammet; W Ekosystemteknikprogrammet 
 
Utbildningen vid de båda fakulteterna har olika målsättning och karaktär och 
attraherar studenter med olika studiepreferenser. Civilingenjörsutbildningen är en 
sammanhållen yrkesutbildning med tydlig inriktning mot teknik redan från första 
terminen. Utbildningen använder matematik som hjälpmedel i högre grad än vad är 
fallet med naturvetarna och flera kurser läses parallellt medan naturvetarna läser en 
kurs i taget.  Naturvetarutbildningen är starkt bioinriktad under första terminen. 
Utbildningarna kompletterar varandra och är ömsesidigt berikande. 
 
Grundkurser i kemi, 10 eller 20 poäng, är obligatoriskt för många naturvetare vilket 
leder till ett stort antal nybörjare varje år, närmare bestämt ca 260. Civilingenjörs-
utbildningarna inom KC tar emot ca 190 nybörjare per år. Grundkursernas storlek 
liksom deras olika karaktär gör det naturligt och praktiskt att lärarna inom KC-LTH 
i första hand undervisar på civilingenjörsprogrammen medan lärarna inom KC-NF 
undervisar inom naturvetarutbildningen. Detta innebär inte att man inte skulle 
kunna undervisa på varandras kurser och detta förekommer också speciellt i högre 
årskurser där olika kompetenser behöver utnyttjas.  
 
Forskarutbildning
 
Av de 750 verksamma på KC är c:a 400 doktorander. Varje år antas drygt 80 nya 
doktorander varav hälften i de kemitekniska ämnena och hälften i grundläggande 
kemiämnen. De senare fördelar sig med ca 30 inom KC-NF och 10 inom KC-LTH.  

                 90                    60           30          40         6       35                   75                60               60             25    Antal studenter 
 
              B/MB                K/MB        MV        BIM       ÄL     Övr                  BT                  KT             W             Övr   Program 
 

                            MNF    LTH 
              300 HÅS   500 HÅS 
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Figur 1. Grundutbildning i kemi och kemiteknik 
vid Kemicentrum, Lunds universitet 
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Forskarutbildningen inom KC är väl samordnad mellan fakulteterna med gemensam 
forskarutbildningsnämnd och många gemensamma kurser.  
 
Avdelningarna inom KC-NF bedriver forskarutbildning i kemi med inriktning mot 
analytisk kemi, biokemi etc. Inom kemisk fysik finns även inriktning mot kemisk 
dynamik och mot kemisk ytfysik och inom fysikalisk kemi finns inriktning mot 
termokemi. Till dessa senare inriktningar antas inga nya doktorander. Inom KC-
LTH bedrivs forskarutbildning i grundläggande kemiämnen av de  ovan nämnda fem 
avdelningarna. Vid institutionen bedrivs även forskarutbildning i en rad tillämpade 
ämnen inom kemiteknik- bioteknik- livsmedelsteknik- och läkemedelsteknik-
områdena.  
 
Avgränsning av utvärderingen
 
Enligt HSVs första intentioner skulle denna utvärdering behandla grundutbildning 
och forskarutbildning i de grundläggande kemiämnena. Civilingenjörsutbildningarna 
kommer att utvärderas 2005 liksom forskarutbildning i tekniskt tillämpade ämnen.  
 
Den grundläggande kemin i civilingenjörsutbildningen ges i kurser som är väl 
integrerade i utbildningen och som inte lätt låter sig behandlas separat. Det är vidare 
svårt att dra gräns mellan grundläggande och tillämpad kemiforskning. I samråd med 
HSV och de övriga tekniska högskolorna har vi valt att låta grundutbildning i kemi 
inom civilingenjörsutbildningarna utvärderas i sitt naturliga sammanhang 2005. När 
det gäller forskarutbildningen tar vi här upp den som bedrivs vid avdelningarna inom 
KC-NF och vid de fem avdelningar inom KC-LTH som främst sysslar med grund-
forskning i kemi. 
 
Arbetets uppläggning
 
Arbetet med denna självvärdering inleddes i november 2001 då prefekten utsåg en 
arbetsgrupp: 
 

Eva Hansson prefekt, ordförande 
Bengt Jergil  studierektor GU 
Eva Åkesson studierektor GU 
Lars Johansson avdelningsdirektör, huvudsekreterare 
Sofi Elmroth forskarassistent 
Kenneth Wärnmark universitetslektor 
Pia Appelkvist student 
Susanne Karlsson student 
Niklas Sköld student 

 
Till gruppen har adjungerats 
 

Bertil Holmberg prodekanus inom MNF med ansvar för GU  
Cecilia Emanuelsson ordförande i forskarutbildningsnämnden på KC (FUNK) 
Stig Stenström studierektor FU (KC-LTH) 
 

Utöver de nämnda har följande personer gett värdefulla bidrag till arbetet genom att 
ta fram statistiska uppgifter 

 

Lennart Johansson studievägledare GU 
Ingrid Ristilammi sekreterare i FUNK 
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Arbetsgruppen har arbetat efter följande tidsplan: 
 

-> 18 januari  Underlag för diskussion tas fram 
25 januari Diskussionsdag 
-> 28 februari Förslag till utvärderingsrapport utarbetas 
-> 15 mars Förslaget på remiss 
20 mars  Institutionsstyrelsen behandlar förslaget  
-> 9 april  Rapporten slutjusteras 
 

Arbetsgruppen har under arbetets gång haft en återkommande dialog med GU-
styrelsen och med FUNK samt med områdesledningarna. 
 
Underlag för diskussion 
Vid diskussionen den 25 januari fanns som underlag 
 

HSVs frågebatteri 
Avdelningarnas (huvudlärarnas) syn på vissa av GU-frågorna 
Rapport om de inledande kemikurserna (utvärdering genomförd oberoende av 
denna självvärdering) 
Utkast till självvärdering avseende FU 
Diverse statistik, tidningsartiklar m m 
 

Diskussionsdag 
Den 25 januari 2002 samlades nära 60 studenter, doktorander och lärare från de 
berörda avdelningarna för att under en heldag ge ett antal frågor med anknytning till 
självvärderingen en grundlig genomlysning. Dagen genomfördes i mycket positiv 
anda, och diskussionerna gav många värdefulla tillskott till det fortsatta arbetet. 
 
Remiss 
Det förslag som arbetsgruppen utarbetade i februari förankrades och förfinades 
genom en remiss till de berörda avdelningarna, till GU-styrelsen och FUNK samt till 
studentorganisationen KERUB.  
 
Kostnadsuppskattning
 
Vi anser visserligen att utvärderingar av detta slag har ett stort värde i sig, inte minst 
genom den ökade självinsikt som självvärderingen leder till. Vi anser också att vår 
organisation medger att utvärderingar genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Men 
det måste framhållas att detta arbete kostar åtskilligt i tid och pengar, något som vi 
inte på något sätt kompenseras för. Det tär alltså på redan ansträngda anslag, och 
ökar bördan på hårt belastade lärare ytterligare. 
 
Som framgår i föregående avsnitt har många människor varit engagerade i arbetet 
med självvärderingen. Vi uppskattar den sammanlagda insatsen till ca 150 arbets-
dagar, eller 3/4 arbetsår. Till detta kommer direkta kostnader för diskussionsdagen 
samt för tryckning m m: 
 

 kkr 
Arbetstid 390 
Diskussionsdag 25 
Tryckning m m 5 
Summa kostnader 420 
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Del 1: Grundutbildningen
 
 
Förutsättningar    
 
Utbildningens organisation, mål och profil
 
1. Kemiämnet  
Som beskrivits i inledningen ges kemiutbildningen vid Kemicentrum, som är en 
gemensam storinstitution för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och forskning 
i kemi och kemiteknik. Kemiutbildningen ingår i programmet matematisk-natur-
vetenskaplig utbildning vid Lunds universitet och beskrivs närmare under punkt 5 
nedan. Utbildningen är inriktad mot kemi eller kemi/molekylärbiologi. Kemistudier 
ingår i större eller mindre utsträckning (i allmänhet 10-30 p) även för examen i 
biologi, biologi/molekylär-biologi, miljövetenskap och geovetenskap inom fakulteten, 
för examen i biomedicin inom medicinska fakulteten och för blivande gymnasielärare 
i kemi och naturvetenskap vid Malmö högskola. Detta innebär att de inledande 
grundkurserna i kemi domineras av studenter som inte har kemi som huvudämne. 

 
Examina inom fakulteten är fil.mag., som omfattar 160 p, varav minst 80 p i huvud-
ämnet inklusive 20 p examensarbete, och fil.kand. om 120 p, varav minst 60 p i 
huvudämnet inklusive 10 p examensarbete. Minst 40 p resp 20 p skall vara i annat 
ämne än huvudämnet 
 

 
2. Beslutsstruktur 
Styrelsen för Kemicentrum har det övergripande ansvaret för grundutbildningen 
(GU) och beslutar om budget, personalfrågor och lokaler. GU utgör en egen avdel-
ning inom Kemicentrum, Avdelningen för kemisk grundutbildning, med studie-
rektor som avdelningsföreståndare. Den leds av en styrelse, GU-styrelsen, som består 
av 5 lärare, 4 studenter, 2 doktorander och 1 TA-personal. Ordförande utses bland 
lärarna, och studierektor verkställer de beslut som GU-styrelsen fattar. Styrelsen har 
bl.a. till uppgift att följa och ange riktlinjer för undervisning och examination, avge 
budgetförslag till Kemcentrums styrelse och avge förslag till fakultetens utbildnings-
nämnd över kursplaner. Dessutom initierar styrelsen utvecklingsarbete inom under-
visningen. Till GU-avdelningen hör viss personal (punkt 4 på nästa sida), medan 
lärare och assistenter är knutna till respektive forskningsavdelning där avdelnings-
föreståndaren har arbetsgivaransvaret.  
 
Varje avdelning har en huvudlärare som utses av avdelningsföreståndaren. Huvud-
läraren har ansvaret för undervisningsfrågor på respektive avdelning och är länken 
mellan studierektorer/GU och den undervisande personalen på forskningsavdelning-
arna. Inför varje möte med GU-styrelsen hålls ett förmöte där styrelse och huvud-
lärare diskuterar frågorna på dagordningen. Dessutom anordnas speciella huvudlärar-
möten vid behov. Som bilaga 1 finns GU-organisationen inom KC-MNF. 
 
För frågor som berör examensämnet molekylärbiologi och som är av gemensamt 
intresse för den kemiska och biologiska grundutbildningen, finns en styrgrupp med 
två företrädare från Kemicentrum och två från Institutionen för biologisk grund-
utbildning. På motsvarande sätt finns en styrgrupp för utbildningen i miljövetenskap 
och en framtidsgrupp för den biomedicinska utbildningen där företrädare från 
Kemicentrum ingår. 
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3. Studentrepresentation 
Studenterna är väl representerade i beslutande organ, 6 ledamöter av 14 i fakultetens 
utbildningsnämnd, 4 av 12 i GU-styrelsen samt två ledamöter (en från varje fakultet) 
i Kemicentrums styrelse. Studenterna är vanligtvis representerade i arbetsgrupper och 
beredande organ, som exempelvis i styrgruppen för denna självvärdering där det finns 
tre studentrepresentanter. På varje kurs skall utses kursombud som har till uppgift att 
bevaka studenternas intressen, och som deltar i mittkursvärderingar och kursernas 
uppföljningsmöten. Studenterna har en egen organisation, KERUB. Representanter 
från KERUB, kursombud och ledningen för GU har regelbundna möten, både 
formella och informella, för att diskutera utbildningsfrågor.  

 
4. Administrativt stöd 
Personalen på GU-avdelningen består av studierektorer (2 x 50 % + 25 % inter-
nationalisering), studievägledare (75 %), utbildningssekreterare (90 %), teknisk-
administrativ personal (3 x 100 %) samt datoransvarig motsvarande 25 %. Studie-
vägledarens huvuduppgifter är dels att vägleda och råda studenterna vid deras val av 
kurser och utbildningsvägar, vilket är en speciellt viktig funktion i och med den 
stora valfriheten i studiegången, dels att följa upp studieresultaten. Utbildnings-
sekreteraren har hand om det dagliga administrativa arbetet med registrering av 
studenter, rapportering av studieresultat, utskrift av betyg och intyg etc. Den 
tekniska personalen ser till att den laborativa verksamheten på kurserna fungerar 
praktiskt, dvs sköter inköp och underhåll av utrustning samt ställer i ordning före 
och efter laborativa avsnitt. Huvuduppgiften för en av dem är att tillsammans med 
studierektor sköta GU-avdelningens ekonomi. 

 
5. Beskrivning av ämnet 
Kursutbudet samt kursplaner finns i bilaga 2.  
 
 Tabell 1. Översikt över naturvetenskaplig kemiutbildning i Lund 
 

År Ingång Kemi Ingång Ma-da-fy-ke 
 
1 

Kemi grundkurs 1 
Kemi grundkurs 2 
Matematik 1 alfa, 10 p 
Kemi grundkurs 3 

Matematik 1 alfa, 10 p 
Matematik 1 beta, 10 p 
Kemi grundkurs 1 
Kemi grundkurs 2 

  
2 

Kemi mellankurser Kemi mellankurs/annat ämne, 10 p 
Kemi grundkurs 3 
Kemi mellankurser 

 
3 o 4 

Kemi påbyggnadskurser 
Kurser i andra ämnen 
Examensarbete 

 
Det första året i kemiprogrammet består av tre grundläggande 10 p-kurser i kemi och 
10 p i matematik, vilka är obligatoriska för en examen med kemi som huvudämne. 
Alternativt kan studierna börja med 20 p matematik i en öppen ingång inom 
utbildningen följt av de grundläggande kurserna i kemi. Efter det inledande året råder 
stor valfrihet bland kurserna på mellan- och påbyggnadsnivå (kurser på B- respektive 
C/D-nivå). På mellannivå finns sex 10 p-kurser inom olika kemidiscipliner (analytisk, 
bio-, fysikalisk, oorganisk, organisk samt yt- och kolloidkemi). Biokemikursen drivs i 
samråd med biologerna. Av mellankurserna skall ett minimum av två ingå i examen. 
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Dessa väljs fritt men på sådant sätt att förkunskapskrav för påbyggnadskurs(er) och 
examensarbete uppfylls. På C/D-nivå finns minst en påbyggnadskurs om 10 p inom 
respektive ovan angivna kemidiscipliner, dock tre vardera inom analytisk kemi och 
biokemi, samt en vardera inom metallorganisk kemi och teoretisk kemi. Generellt 
förkunskapskrav för påbyggnadskurserna är motsvarande kurs på mellannivå. För vissa 
kurser finns även ytterligare krav. Minst en påbyggnadskurs skall ingå i magister-
examen och är förkunskapskrav för examensarbete. I den mån doktorandkurser ges 
kan sådana tillgodoräknas som kurser i grundutbildningen.  

 
Som alternativ till gängse påbyggnadskurser med examensarbete erbjuds det avslutan-
de magisteråret som specialisering i läkemedelskemi eller, i samarbete med medicinska 
och tekniska fakulteterna, i bioinformatik eller som ett år i den biomedicinska forskar-
skolan. I samtliga fall kombineras kurser med integrerade projektarbeten. 

 
En väsentlig kvalitetsaspekt inom utbildningen är den valfrihet studenten har att 
utforma sin egen utbildningsprofil inom vida gränser. Detta är en följd av att enbart 
de tre grundkurserna är obligatoriska, och att en specialisering kan ske redan på 
mellankursnivå. Studenten kan t.ex. få en examen med stor kemisk bredd genom att 
välja många mellankurser, eller en med större fördjupning genom att i stället välja fler 
påbyggnadskurser. De nya utgångarna i läkemedelskemi och bioinformatik samt 
möjligheten till en examen i molekylärbiologi ökar valmöjligheterna ytterligare. 

 
Förutom ovanstående kurser ges en 10 p-kurs på B-nivå i miljökemi, primärt 
utvecklad för fakultetens miljövetarutbildning, samt 20 p i grundläggande kemi för 
grundskollärarutbildningen vid Malmö högskola (ges sista gången vt 2002). 

 
6. Egna mål – högskolelagen 
Det finns övergripande mål på fakultetsnivå i utbildningsplanen för programmet 
matematisk-naturvetenskaplig utbildning vid Lunds universitet (bilaga 3). Dessa 
sammanfaller väl med högskolelagens mål, men har större tonvikt på färdigheter som 
är väsentliga inom naturvetenskaplig utbildning, mest notabelt träning i problem-
formulering och presentationsteknik. Medan högskolelagens och fakultetens mål av 
nödvändighet är allmänt hållna är kursernas mål mer preciserade och kommer till 
uttryck i respektive kursplaner (bilaga 2). 
 
7. Specialisering 
Möjligheterna för studenter att specialisera sig är synnerligen goda vid Kemicentrum. 
Det finns 9 forskningsavdelningar inom MNF och 14 inom LTH, var och en med 
flera forskargrupper av olika inriktning och med forskning av hög internationell klass. 
Påbyggnadskurser som ger en stor grad av fördjupning finns inom samtliga ämnes-
områden tillsammans med specialiseringarna mot läkemedelskemi och bioinformatik. 
Dessutom erbjuds ett brett spektrum av examensarbeten inom de olika forskargrupp-
erna. Studenterna har därför unikt goda möjligheter till specialisering och fördjup-
ning genom att kunna följa kurser eller utföra examensarbeten gränsöverskridande 
mellan MNF och LTH. 
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Ekonomi
 
Diagrammet nedan beskriver medelstilldelningen till kemiutbildningen och dess 
förändring i löpande penningvärde, samt de helårsstudenter (hås) som budgeterats, 
under den senaste 10-årsperioden, båda i relativ skala. I stort följer kurvorna för 
tilldelning och antalet årsstudieplatser varandra, med undantag för de senaste tre åren 
där tilldelningen markant minskat i förhållande till helårsstudenter. Dessa kurvor 
avspeglar emellertid inte den reella situationen, d.v.s. hur utvecklingen varit i fast 
penningvärde. Som ett mått på köpkraften och dess utveckling har därför antalet 
lektorer som kan köpas per hås beräknats, ett mått som motiveras av att den största 
delen av budgeterade medel går till lärarlöner. Mätt på detta sätt har medelstilldel-
ningen per student minskat kraftigt under tidsperioden och är under innevarande 
budgetår (2002) 45% av vad den var 1990/91. Då är att märka att starkt ökade 
åtaganden, t.ex. i fråga om ekonomihantering, datorsatsningar, internationalisering, 
samt ökad byråkrati på grund av universitetets decentralisering (tillsammans mot-
svarande ca två tjänster) urholkar dessa siffror ytterligare. Regressionen är i stort sett 
linjär med tiden, dock något högre i början och slutet av tidsperioden. 
 

 
Den del av utbildningen som framförallt ger den dess kvalitetsstämpel är det av-
slutande examensarbetet. Låt oss betrakta de ekonomiska förutsättningarna för detta. 
År 2001 blev tilldelningen till avdelningarna för ett 20 p examensarbete 12 tkr. 
Denna summa i sig täcker inte på långt när driften av ett högkvalitativt examens-
arbete i kemi, inte ens om handledarinsatsen är gratis, och långt mindre när lokal-
kostnaden (f.n. uppskattningsvis 5 tkr av de 12 tkr) räknas in. Stora delar av kostnad-
en för ett examensarbete måste därför täckas genom extern finansiering, vilken 
traditionellt kommit från forskningsråden för de flesta av våra lärare. Emellertid 
begränsas finansieringsmöjligheterna från denna källa alltmer. Exempelvis minskade 
andelen av lärarna (forskarassistenter och uppåt) vid en av våra avdelningar som hade 
egna forskningsmedel från råden från 8 av 10 år 1996 till 4 av 12 år 2002. Också vid 

Figur 2. Kšpkraft fšr GU-MNF, Kemicentrum, 1990 - 2002
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andra avdelningar har det skett en minskning. Till stor del är det lärare som engagerat 
sig i undervisningen som förlorat sina forskningsresurser från råden. 
De minskande medlen till grundutbildningen tillsammans med anslagsgivarnas sats-
ningar på få och stora forskargrupper är t.o.m. på kort sikt ett reellt och synnerligen 
stort hot inte bara mot kemiutbildningens kvalitet utan också mot studenternas 
möjligheter att överhuvudtaget få utföra ett examensarbete inom valfri forskargrupp 
vid institutionen. 

Studenterna
 

Antagning 
Antagningen till det naturvetenskapliga programmet görs centralt genom VHS enligt 
standardmodell, d.v.s. två tredjedelar efter betyg och en tredjedel efter poäng i hög-
skoleprovet kompletterat med poäng för arbetslivserfarenhet. Eftersom studiegången 
inom programmet inte är bunden kan studenten på ett tidigt stadium välja alterna-
tiva kurser. Val av kurser sker inför varje termin. Studenter antagna till programmet 
har platsgaranti för de första två årens grundläggande kurser inom den valda inrikt-
ningen, d.v.s. för kemiinriktningen de tre grundläggande kurserna i kemi, samtliga 
mellankurser i kemi samt den första matematikkursen. Ett analogt förfarande gäller 
för inriktningen mot kemi/molekylärbiologi avseende grundläggande kurser i 
molekylärbiologi. Övrig antagning till kurser, inklusive påbyggnadskurser, sker efter 
totalt förvärvade akdemiska poäng (även utanför ämnesområdet) upp till 150 poäng 
under förutsättning att förkunskapskraven uppfylls. För examensarbetet gäller dock 
platsgaranti. Om plats inte kan beredas på en kurs får studenten förtur vid efter-
följande antagningstillfälle (detta har inte behövt utnyttjas under de senaste åren). 
Dispens från förkunskapskrav ges i allmänhet bara för brister som härrör från kurser 
en termin tillbaka i tiden. 
 
Studentgruppens sammansättning 
På nybörjarkurserna KEM101 (Kemi, grundkurs 1) och KEM102 (Kemi, grundkurs 
2) är studenterna en mycket heterogen grupp (se tabeller nedan med studenterna 
uppdelade i kategorier). Kurserna utgör första terminens kurser för studenter antagna 
till inriktningarna mot kemi och kemi/molekylärbiologi och hittills också för 
biologer/molekylärbiologer och biomedicinare. Bägge kurserna är obligatoriska för 
molekylärbiologer och biomedicinare, men enbart KEM101 för biologer. (Fr.o.m. ht 
2002 startar dessa kategorier med 20p i biologi respektive 10p i biomedicin innan de 
kommer till kemikurserna, biomedicinarna med KEM102 före KEM101.) Studenter 
antagna till den öppna inriktningen som startar med 20p matematik fortsätter med 
KEM101 och 102 under andra terminen, medan antagna till miljövetenskap och 
geovetenskap läser KEM102 under senare delen av sin första respektive andra termin. 
Antagna till andra naturvetenskapliga inriktningar, gymnasielärarutbildningen och 
studerande på fristående kurs läser en eller båda kurserna under valfri del av 
utbildningen. 
 
Efter KEM101 och KEM102, dvs  fr.o.m. KEM103 (Kemi, grundkurs 3), sker en 
renodling mot studenter som siktar på en examen i kemi. Ett undantag är kurser med 
biokemisk inriktning där biologer/molekylärbiologer och biomedicinare återfinns i 
med kemisterna jämförbar eller t.o.m. större utsträckning. 
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Tabell 2. Antal registrerade studenter på KEM101 och KEM102 uppdelade på 
kategorier under 1998 och 2001. 
 
KEM101     

 v-98 h-98 v-01 h-01 
Mat.nat. program     

Kemi 14 44 5 20 
Kemi/molekylärbiologi   7 21 

Biologi/molekylärbiologi 40 35 31 49 
Ingång1 22 11 3 2 

Mat.nat. övriga 3 7 3 6 
Biomedicin 17 22  40 
Gymnasielärare, kemi 3 3 1 4 
Gymnasielärare, naturkunskap 13   
Hortonomer 26  33  
Fristående kurs 10 17 16 16 
Summa 135 152 99 159 
Förstaterminsstud. exkl. frist. 71 114 43 130 

     
KEM102     

 v-98 h-98 v-01 h-01 
Mat.nat. program     

Kemi 11 45 5 19 
Kemi/molekylärbiologi   6 19 

Biologi/molekylärbiologi 20 25 19 26 
Ingång1 22 10 1 1 

Geovetenskap 13  3  
Miljövetenskap  22  33 
Mat.nat. övriga  2 2 4 

Biomedicin 17 21 2 40 
Gymnasielärare, kemi  2  2 
Fristående kurs 9 14 16 7 
Summa 92 141 54 151 
 
Kommentarer: På ht har vi både fler studenter än på vt och en större andel av förstatermins-
studenter (ca 75% mot ca 50%). Antalet antagna till kemi plus kemi/molekylärbiologi var i stort sett 
oförändrat mellan 1998 och 2001 (den senare inriktningen fanns inte som alternativ 1998). Däremot 
sjönk antalet studenter som hade antagits till den öppna ingången (som startar med 20p matema-
tik). Antalet platser för biomedicinare har ändrats från 20 per termin till 40 på ht och hortonomerna 
utgår fr.o.m. vt 2002 när deras kemiutbildning flyttar över till Köpenhamn. 
 
Förkunskaper 
Som framgått ovan är studentgruppen den första terminen mycket heterogen och 
med olika mål för sina studier. Förkunskaperna i kemi är också mycket olika; många 
har skolans kemistudier långt bakom sig och har glömt en del. Vidare föreligger stora 
brister i förkunskaper i matematik, vilket vi tror till stor del beror på bristande 
matematikträning i skolan (jämför HSVs utvärdering av matematikämnet). För att 
neutralisera de varierande förkunskaperna i kemi inleds den första kursen med s.k. 
uppfriskande övningar, där studenterna arbetar med en samling övningsuppgifter för 
att befästa gymnasiekunskaperna. Arbetet sker i grupp och lärare finns till hands för 
att svara på frågor. Övningarna omfattar 20 timmar och är schemalagda parallellt 
med den "riktiga" kursen under de två första veckorna. Ett enkelt prov avslutar 
momentet. Ungefär 2/3 av studenterna klarar provet ganska lätt och efter ett omprov 
brukar drygt 80% vara godkända. 
 
Det föreligger också stora skillnader i studenternas erfarenhet av att laborera och 
skriva rapporter och i datakunskap. De som har liten sådan erfarenhet upplever den 
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första kursen som mycket arbetskrävande. Ändå har laborationerna minskats till 
mindre än hälften under de senaste fem åren (egentligen främst beroende på de 
ekonomiska åtstramningarna). 
 
I sammanhanget är det intressant att notera hur våra lärare ser på studenternas för-
kunskaper i kemi och matematik. I vår studie av utbildningens kvalitet (bilaga 11) 
ansåg lärarna att studenternas förkunskaper var tillfredsställande i kemi och men 
mindre bra i matematik. 
 
Studenternas bakgrund 
Hösten 2001 genomfördes en enkät bland alla nya studenter på naturvetenskapliga 
fakulteten. Då framkom att enbart ca 25 % av studenterna kom direkt från gym-
nasiet. Lika många hade studerat vid universitet eller högskola föregående termin, 
medan 20% arbetade och samma andel läste på komvux/basår. Av alla studenterna 
hade 69 % läst naturvetenskapligt program på gymnasiet, och således hade nästan var 
tredje student fått komplettera sin gymnasieutbildning. En sammanfattning av 
rapporten finns på: http://www.lu.se/kanslimn/internt/kansliet/temp/enkatsmf.htm. 
 
Antal registrerade på olika nivåer inom grundutbildningen  
I tabellen på nästa sida visas antalet registrerade studenter på olika nivåer under 1998 
- 2001 uppdelade på kvinnor och män. Den övre delen av tabellen visar nivåerna 
enligt HSVs anvisningar, medan den nedre visar kurserna på A/B-nivå uppdelade på 
grundkurserna KEM101-102, KEM103 samt mellankurser. KEM103 är utbruten 
eftersom det är den första kursen med nästan enbart kemister. Totalt antal registrera-
de anger det antal olika studenter som under ett kalenderår deltagit i kurser i kemi 
oavsett nivå. Eftersom en enskild student ofta studerar på mer än en av de angivna 
nivåerna under ett kalenderår blir summan av delsummorna större än det totala an-
talet registrerade studenter. Vi ser att antalet registrerade på grundkurser har hållit sig 
konstant under tidsperioden, medan det är en något sjunkande tendens på kurser på 
högre nivå. Kvinnor är i övervikt på grundkurserna, men könsfördelningen är neutral 
på högre nivåer. Detta reflekterar det faktum att grundkurserna också attraherar 
sådana kategorier som har en större andel kvinnor (framförallt biologer och biomedi-
cinare). 
 
Om man jämför antalet individer under ett kalenderår med antalet helårsstudenter 
under samma tid, finner man, att varje enskild student registreras för ett i medeltal 
relativt litet antal poäng i kemi per år, t ex för kalenderåret 2001 14,6 poäng per 
student på A/B-nivå och 13,6 poäng per student på C/D-nivå (examensarbeten ej 
medräknade). Detta återspeglar återigen det stora inslaget av icke-kemister på 
kurserna men naturligtvis också att kemister inte bara läser kemi. 
 
Frågan om progression kan inte besvaras från dessa tabeller, eftersom studenterna inte 
följer en bestämd studiegång och dessutom tar ett varierat antal kurser på A/B- resp 
C/D-nivå. Om antalet registrerade på kemiprogrammet jämförs med antalet exa-
mensarbeten 4 à 5 år senare är den totala genomströmningen 80% (se vidare resultat-
avsnittet), vilket indikerar en mycket god progression genom hela utbildningen. 
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Tabell 3. Antal registrerade inom grundutbildningen  
 
Antal individer totalt samt fördelade på A/B-, C/D- och examensarbetsnivåer.  
Studenter från Malmö högskola inkluderade utom studenter i grundskolärarutbildning. 
 

  1998   1999   2000   2001  
 K M S:a K M S:a K M S:a K M S:a 

Totalt antal 
registrerade 

388 292 680 378 265 643 385 234 619 389 235 624 

A/B-kurser 303 220 523 306 204 510 318 182 500 327 181 508 
C/D-kurser 81 92 173 64 75 139 64 45 109 63 53 116 
Ex.arb. C-nivå 1 3 4 3 3 6 3 3 6 4 1 5 
Ex.arb. D-nivå 40 27 67 44 29 73 31 39 70 20 30 50 

                  

Grundkurser 
 (KEM101-102) 

196 127 323 209 111 320 221 131 356 249 130 379 

KEM103 35 27 62 34 29 63 24 26 50 16 18 34 
Mellankurser (A/B) 104 92 196 92 86 178 102 68 170 87 66 153 
    
Studenter i grundskolärarutbildning     
Grundkurs 20 19 39 28 12 40 24 13 37 17 11 28 
Fördjupning 11 7 18 9 5 14 10 4 14 6 1 7 
 
 
 
Lärarna
 
Tabell över samtliga lärare finns i bilaga 4. 
 
För närvarande finns 26 professorer, varav 15 befordrade, 23 lektorer, 21 forskar-
assistenter, 3 forskningsingenjörer, 1 forskningsassistent, och 1 adjunkt. Doktorand-
erna har i regel 10 – 20 % undervisning, i de flesta fall i form av assistenttjänstgöring 
på laborationer. Det är stor variation i hur mycket olika lärare är involverade i under-
visning men majoriteten ägnar mindre än 50 % av sin tjänstgöring åt GU och major-
iteten av våra lärare bedriver egen forskning. Idag måste alltfler externfinansiera delar 
av sin lön samt få fram medel till forskning. I många fall har det visat sig att forskare 
som är aktiva i undervisningen inte kan hävda sig på råden och hos andra externa 
finansiärer. Dessa tar ingen eller liten hänsyn till undervisningsmeriter. Denna 
situation gör att många forskare/lärare hamnar i en konfliktsituation när det gäller att 
engagera sig i undervisningen. I en lärarenkät som genomfördes vid Kemicentrum 
1999 framkom att den genomsnittliga arbetstiden var 50 timmar i veckan och att 
många (31%) upplever negativ stress. Lärarna önskade mer tid till kursutveckling, 
kompetensutveckling och forskning samt mindre schemalagd undervisning och 
administrativa uppgifter. 
 
När det gäller utbudet finns det goda möjligheter till kompetensutveckling genom 
bl.a. UPC och CITUs försorg. Av KCs lärare har hitintills 36 gått ”Pedagogisk kurs 
för MN-lärare”, en 10-dagars kurs som arrangeras av fakulteten och UPC. Många 
lärare har också gått andra av UPCs kurser, t ex PBL-startpaket, examinationskurs, 
Feedback på muntliga presentationer och Handledarkurs. Nästan alla forskar-
assistenter har gått ”Kurs för blivande docenter” som innehåller en del pedagogik och 
många av dem har sedan även gått ”Pedagogisk kurs för MN-lärare”.  
 
Fakulteten anordnar sedan några år en pedagogisk introduktion för doktorander, 5 
dagar, och KC anordnar en egen pedagogisk kurs för doktorander som fokuserar på 
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laborationshandledning, också den 5 dagar. KC-kursen är gemensam för doktorander 
från båda fakulteterna och hittills har 24 doktorander deltagit, 12 från vardera 
fakulteten. På Lunds universitet pågår en livlig verksamhet med olika pedagogiska 
seminarier, luncher och temadagar som anordnas av UPC, CITU och även Kemi-
centrum. 
 
 
Jämställdhet
 
Kemiämnet som sådant är neutralt såväl avseende kön, etnicitet som social bakgrund. 
I den mån det förekommer en onormal snedfördelning i antalet studenter vad avser 
dessa faktorer, är detta primärt en attityd- och rekryteringsfråga som ligger utanför 
det enskilda ämnets möjligheter att lösa (se dock punkt 3 nedan). Fördelningen 
mellan kvinnor och män har under många år varit relativt jämn på kemikurserna upp 
till magisternivå, och ofta t.o.m. med en viss övervikt kvinnor (se sid 18). Däremot 
har vi ingen systematisk kunskap om studenternas etniska och sociala bakgrund. I vår 
studentenkät (sid 36) anger 9 % av studenterna att de är födda utanför Sverige. Det 
är dock uppenbart vid våra upprop att fler studenter än så har utländsk bakgrund. 
 
1.  Jämställdhet mellan kvinnor och män 
Inom KC-MN är mindre än en fjärdedel av forskarassistenter och lektorer kvinnor, 
och bland professorer är siffran under 5 %, d.v.s. 1 kvinnlig professor. Bland doktor-
ander på Kemicentrum är fördelningen 41% kvinnor och 59% män. För att öka 
andelen kvinnliga lärare har 3 forskarassistenttjänster för kvinnor inrättats. Trots att 
fördelningen mellan kvinnor och män är relativt jämn bland studenter och har varit 
det i många år, sker inga större förändringar högre upp i hierarkin. En enkel förklar-
ing och åtgärdsplan har vi inte, med det kan vara intressant att notera att de kvinnliga 
lärarna ägnar sig åt administration i större utsträckning än sina manliga kollegor. 
 
2.  Genusperspektivet i utbildningen 
Detta är en mycket subtil fråga som vi är medvetna om, men som kan vara svår att 
analysera på ett adekvat sätt. Även om kemiämnet i sig är könsneutralt, som 
påpekades inledningsvis, kan man inte utesluta att kvinnor och män förhåller sig 
något olika till ämnets kunskapsstoff och hur detta lärs in och ut. I så fall är det 
olyckligt att andelen kvinnor bland lärarna är fortsatt låg trots ansträngningar till 
ökad rekrytering av kvinnor på forskar- och undervisningstjänster. Vi såge gärna ett 
ökat antal kvinnliga lärare på grundkurserna, viktigt inte minst som förebilder. 
Samtidigt måste då konstateras att detta skulle ske till priset av färre kvinnliga lärare 
på högre kurser. 
 
3.  Etnisk och social mångfald 
Inledningsvis påpekades att mångfalden primärt är en attityd- och rekryteringsfråga, 
och att denna är svår att angripa på ämnesnivå. Ett antal aktiva och systematiska 
rekryteringsåtgärder förekommer både från fakultetens sida och som initiativ från 
enskilda lärare/forskare och forskarstuderande (några med invandrarbakgrund) inom 
kemiämnet. Flera av dessa åtgärder är riktade till skolor med traditionellt låg 
rekrytering till högre studier som exempelvis praoverksamhet och det FRN-stödda 
informationsprojektet ”Släpp forskarna loss det är vår”. 
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Fakulteten bedriver dessutom en aktiv informationsverksamhet riktad till skolornas 
studie- och yrkesvägledare, vilka ofta har alltför liten kunskap för att ge adekvat 
rådgivning om naturvetenskapliga studier. 
 
Infrastruktur
 
Datorer, bibliotek, studieplatser 
Tillgången på studentdatorer är god, för närvarande finns cirka 40 datorer (PC) 
allmänt tillgängliga för kemistudenterna, fördelade i 4 datorrum. Vid Kemicentrum 
finns ett bibliotek till studenter och forskares förfogande med god tillgång till 
vetenskapliga tidskrifter och referenslitteratur. Dessutom finns allt fler tidskrifter och 
databaser tillgängliga via Internet. För närvarande finns cirka 80 studieplatser, vilket 
inte är tillräckligt med tanke på antalet studenter. 
 
Lokaler och utrustning 
Kurslokalerna byggdes i mitten av 60-talet och de flesta har inte genomgått någon 
upprustning sedan dess. Lokalerna upplevs negativt av studenterna. I dagsläget är en 
ombyggnad akut, inte minst på grund av att flera laboratorier har dömts ut av 
säkerhetsskäl. Ändrade undervisningsformer som främjar studentaktivitet gör att det 
råder brist på grupprum. En viss uppfräschning av några hörsalar har förvisso skett på 
senare år, och modern AV-utrustning har också installerats. En upprustning av Kemi-
centrum projekteras under 2002 och med start 2003. Undervisningslokalerna, inkl 
studieplatser och grupprum, har högsta prioritet i detta arbete. Studieadministration-
en för kemi inom LTH och MNF kommer att samlokaliseras i ett kommande studie-
centrum med bibliotek, restaurang och andra möteslokaler. 
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Process
 
Vetenskaplig grund och kritiskt tänkande
 
1. Vetenskaplig grund 
Utgångspunkten är den nära relationen mellan forskning och undervisning vid Kemi-
centrum där praktiskt taget alla lärare också är aktiva forskare. Inlärningsprocessen 
fokuseras på förståelse och en ifrågasättande attityd snarare än på utantillärning av fakta. 
Insikt sprids om hur resultat, slutsatser och tolkningar kan påverkas av utformningen av 
ett experiment. Kort sagt, vi försöker förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt till 
kursstoffet. Vidare uppdateras kursinnehåll och metodik kontinu-erligt för att följa den 
inomvetenskapliga utvecklingen. 
 
2. Förmåga till kritiskt och självständigt tänkande 
Detta är en mognadsprocess som successivt utvecklas under utbildningens gång, och där 
studentaktvitet är ett nyckelord. Den laborativa verksamheten utformas på ett tidigt 
stadium så att den kräver självständig planering. Laborationsresultat redovisas skriftligt 
eller muntligt och alltid med återkoppling. Ett exempel kan ges från första grundkursen 
(KEM101) där laborationer redovisas muntligt i små tvärgrupper med lärarledd 
diskussion av resultaten. Övningsuppgifter och/eller litteraturstudier genomförs på 
samtliga kurser där studenterna, ofta i par eller små grupper, själv-ständigt bearbetar sitt 
material, också detta med kritisk återkoppling i samband med presentationer och 
gruppdiskussioner. Som illustration både till detta och till utbild-ningsmoment på 
vetenskaplig grund kan nämnas kursen KEM032, Metallorganisk kemi, där studenterna 
alternerar som presentatör och formellt utsedd opponent under seminarier baserade på 
färska vetenskapliga artiklar. 
 
3. Stimulans av forskningsintresset 
Studenterna exponeras för forskningsarbete genom hela utbildningen. Redan under det 
första året släpps studenterna loss på valfri forskningsavdelning för att delta i ett kortare 
forskningsrelaterat projekt (mycket populärt inslag). Vidare stimuleras intresset genom 
att traditionella laborationer alltmer ersätts med forskningsnära projektliknande 
moment, ofta (speciellt på påbyggnadskurserna) förlagda till forsk-ningsavdelningarna 
och med användande av avancerad utrustning. Slutligen ingår examensarbetena i 
allmänhet som pusselbitar i större forskningsprojekt, vilket ger ett mervärde både för 
examensarbetaren, som känner att arbetet är viktigt och dessutom ser det i ett större 
sammanhang, och för handledaren som har ett direkt intresse av att 'det går bra'. 
 
 
Studenternas påverkansmöjligheter
 
Här får studenterna ge sin syn: 
 
Kommunikationen mellan lärare och studenter på det informella planet fungerar mycket 
bra. De flesta studenter upplever att de kan prata direkt med en lärare om något i en kurs 
behöver ändras. Lärarna är nåbara både genom direkt kontakt och via e-post. Det är nästan 
alltid tydligt vem som är kursansvarig för en viss kurs, vilket gör det lättare för studenterna 
att veta vart de kan vända sig. 
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Kommunikationen sker också genom studentvalda kursombud. Många lärare uppmuntrar 
studenterna att välja kursombud genom att informera om kursombudens uppgifter i början 
av en kurs. På andra kurser är det helt upp till studenterna själva att lyfta frågan och se till 
att representanter väljs. Detta är olyckligt då studenterna inte görs uppmärksamma på vilken 
möjlighet de har att påverka sin utbildning utan förväntas ta reda på dessa saker på egen 
hand. 
 
Kursutvärderingar genomförs efter varje kurs och det läggs ned en hel del arbete på att 
utforma och följa upp dessa. Sammanställningar av tidigare års kursutvärderingar 
publiceras på respektive kurs hemsida så att studenterna har tillgång till dem. 
Kompletterande utvärderingar under kursens gång, så kallade mittkursutvärderingar, är en 
växande trend som uppskattas mycket av studenterna.   
 
Studenterna är representerade i alla beslutande organ inom utbildningen. I 
institutionsstyrelsen delas de tre platserna mellan tre kårer vilket gör studenternas 
representation i styrelsen något splittrad. Representationen i beredande organ upplevs av 
studenterna som komplicerad att organisera. Ofta tillsätts t.ex. arbetsgrupper med kort varsel 
eller vid sittande möte och det kan vara svårt för studenterna att hinna utse representanter 
om man inte har blivit tillfrågade i förväg.  
 
Ett hinder för studentinflytandet är att det ibland är praktiskt svårt för studenter att avstå 
från undervisningsmoment för att t.ex. gå på möten även om den formella möjligheten finns. 
Utbildningen innefattar många schemalagda timmar och obligatoriska moment. Scheman 
bör därför vara klara i så pass god tid att studenterna har möjlighet att planera in möten. 
Det borde också vara möjligt att i högre grad samordna de olika laborationskurserna så att 
någon eftermiddag i veckan är fri från obligatorisk undervisning på de flesta kurser och 
möten kan läggas dessa dagar. 
 
Studenternas möjligheter att påverka och ta ansvar för sin utbildning är mycket god. 
Utbildningen är uppbyggd på valbara kurser från och med år två. Många studenter 
uppfattar detta som den stora styrkan med utbildningen, studenten har en stor insyn i varför 
hon/han har valt en viss kurs och vilka mål hon/han har med den. Denna struktur med fyra 
fristående kurser om tio poäng per läsår förutsätter att samma kurs ges mer än en gång per 
år. Brist på resurser har lett till att flera kurser "periodiserats", dvs bara ges en gång per 
läsår. Detta är en utveckling som oroar många studenter. Särskilt de studenter som är i slutet 
av sin utbildning och inte vill läsa mer är de 120/160 poäng som ingår i programmet kan 
drabbas hårt av periodiseringen. 
 
 
Pedagogik – Undervisningsformer – Examinationsformer
 
1. Pedagogisk grundsyn 
Denna har spontant sammanfattats av en av våra huvudlärare i ett antal satser: 
 
- Behandla studenterna med respekt! 
- Utgå från att studenterna är vuxna individer som är villiga att själva ta ansvar för sin 

utbildning 
- Var tydlig! Definiera kursens mål och innehåll, vad som krävs av studenterna, 

examinationsformer, etc. så att risken för missförstånd minimeras 
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- Arbeta aktivt med att söka undervisningsformer där studenterna själva "jobbar" - lär 
inte ut, låt studenterna lära in 

- Anpassa i görligaste mån kursstoffet till övriga kurser studenterna läser, så att risken för 
överlapp minimeras 

- Bibringa studenterna ett förhållningssätt till ämnet! Förutom goda specifika 
ämneskunskaper, sträva efter att ge studenterna en  naturvetenskaplig 
allmänbildning! 

- Uppmana studenterna att hela tiden fråga sig: Vad är viktigt i detta? Hur hänger detta 
ihop med vad jag lärt mig tidigare och vilka av mina tidigare kunskaper behöver jag för 
att förstå detta? Vad behöver jag jobba med för att komma vidare? 

 
2. Pedagogiskt utvecklingsarbete 
Detta är en ständigt pågående process som äger rum såväl på övergripande nivå för att 
förbättra hela utbildningen (t.ex. översynen av kommunikationsträningen; se punkt 5 
nedan) som mer specifikt för enstaka kurser eller kurser inom ett ämnesområde. 
Pedagogiskt utvecklingsarbete är ett naturligt inslag på samtliga kurser och detta 
stimuleras av regelbundna kursvärderingar med tillhörande diskussioner. Idéer till och 
verktyg för utvecklingsarbetet har givits genom att många lärare gått igenom fakultetens 
pedagogiska kurs, och många lärare dessutom andra specialkurser (t.ex. om PBL, 
examination, etc.) som ges i UPCs regi vid universitetet. Sådana kurser ger inte minst 
upphov till informella samtal mellan lärare, även inkluderande andra ämnen än kemi, 
med utbyte av erfarenheter och idéer. Utvecklingsarbetet stimuleras vidare av 
pedagogiska seminarier och utbildningsdagar som anordnas gemensamt vid 
Kemicentrum av LTH och MNF. Lärarna visar stor experimentlusta och från ett 
smörgåsbord av utvecklingsaktiviteter kan följande exempel lyftas fram från den sen-ast 
etablerade kursen KEM009 Miljökemi (en kurs på B-nivå). Studenterna arbetar där 
gruppvis inom ett givet tema (t.ex. vattenrening) och genomför laborationer, 
sammanställer temats vetenskapliga bakgrund och nuvarande kunskapsläge, samt 
presenterar slutligen helheten, både muntligt och skriftligt. 
 
3. Introduktion till kurser och program 
För nya studenter anordnas inom fakulteten introduktionsdagar som ligger ett par dagar 
före uppropet, där studenterna får bekanta sig med lärare och äldre studenter under 
avslappnade former. Bl.a. diskuteras gruppvis med äldre studenter och någon lärare om 
hur det är att läsa vid universitet, det ges populära naturvetenskapliga föreläsningar, 
t.ex. om kemins historia, rundvandring sker på Kemicentrum och i Lund och det finns 
olika sociala arrangemang.  
 
Den första grundkursen i kemi inleds med uppfriskande övningar, där studenterna i 
smågrupper får bearbeta övningsfrågor för att fräscha upp gymnasiekunskaperna i kemi. 
Övningarna ges parallellt med inledningen av själva kursen, och avslutas med ett enklare 
prov. 
 
Varje kurs i kemi inleds med en genomgång av kursinnehåll, hur kursen är upplagd och 
målsättningen för kursen. 
 
4. Studentaktivitet i undervisningen 
Alla är idag medvetna om att studenterna i allt större utsträckning måste ta ansvar för 
sitt eget lärande. Därför planeras och organiseras undervisningen på våra kurser för att 
främja studentaktivitet. Exempelvis får den laborativa delen av kurserna alltmer 
problemorienterad karaktär, där utgångspunkten är problem som ska lösas, inte recept 
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som ska följas. En utmaning idag är att anpassa laborationerna på våra inledan-de 
masskurser efter olika 'avnämare', inte bara för att stimulera intresset för kemi hos icke-
kemister, utan också för att konkret visa hur kemi är viktigt i deras eget ämne. 
 
Från den teoretiska delen av kurserna kan ytterligare ett axplock av aktivitetshöjande 
åtgärder hämtas: litteraturseminarier med studenter som föredrar och med student-
opposition, inlämningsuppgifter som ger bonuspoäng till tentamen, schemalagda 
självstudier med efterläsning snarare än föreläsning, instudering med hjälp av frågor och 
övningsuppgifter, individuella litteraturuppgifter där studenterna själva bearbetar 
stoffet, men med tillgång till lärare för frågor och diskussion. En kurs är PBL-baserad, 
medan flera andra har PBL-liknande moment. Vår filosofi är att stimulera student-erna 
genom att erbjuda olika undervisningsformer, och gärna med anknytning till 
arbetsformer som finns i yrkeslivet. 
 
5. Muntlig och skriftlig färdighetsträning 
Muntlig och/eller skriftlig träning förekommer på samtliga våra kurser, den skriftliga 
främst som olika former av rapportskrivande. Under år 1999-2000 gjordes en översyn 
av dessa moment på kemikurserna (rapporten finns som bilaga 5). Målet var att alla 
kurser skulle ge muntlig och/eller skriftlig träning, att kraven skulle öka med kurser-nas 
fördjupningsnivå, att alla studenter, oavsett kemiinriktning, skulle utsättas för olika 
slags kommunikationsträning och, inte minst, att muntliga och skriftliga moment skulle 
betraktas som naturliga och berikande inslag i kurserna. Dessa mål uppfylls idag. En 
direkt konsekvens av översynen är att alla studenter på KEM103, grundkurs 3 i kemi, 
numera får en grundlig genomgång och träning i presentations-teknik i samband med 
att de ska presentera det projektarbete som ingår i kursen. Att studenterna får 
återkoppling på muntliga och skriftliga rapporter anses idag som en självklarhet. 
 
Alla examensarbetare erbjuds att delta i SPEX (akronym för: studenter presenterar 
examensarbeten), en dag där examensarbeten från olika avdelningar gemensamt pre-
senteras i konferensliknande form. Genom detta lyfts förmågan att presentera arbetet 
för icke-specialister fram, ytterligare poängterat av att alla examensarbeten måste ha en 
populärvetenskaplig sammanfattning. 
 
6. IT i undervisningen 
Datorer är numera ett normalt arbetsredskap i undervisningen och användningen 
beskrivs därför i allmänna ordalag. Förutom den generella användningen för 
rapportskrivning och kommunikation inom kurserna förekommer allmänt på kurserna 
övliga användningsområden, d.v.s. informationssökning, sökande i databaser, 
simuleringar och andra datorstödda laborationer. Vissa kurser använder övningsmaterial 
med ledtrådar och lösningar på CD-ROM. Som ett specifikt exempel hämtas 
faktaunderlag hem från NASAs och Naturvårdsverkets hemsidor till uppsatser om 
ozonhålet. Flera av de större kurserna använder EVAL, ett system för kursvärderingar på 
nätet. 
 
7. Examinationsformer 
Den vanligaste examinationsformen är fortfarande skriftlig tentamen med problem-
lösning, men den alternativa floran är riklig och varianterna många. Vi är inne i en fas 
där många lärare prövar sig fram med alternativa examinationsformer, ofta mer 
kontinuerligt spridda över kursen. På flera kurser kombineras mer traditionell exam-
ination med inlämningsuppgifter och duggor som ger bonuspoäng på vägen - detta 
främst för att aktivera studenterna under kursens gång. Andra former som förekom-mer 
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är öppen-boktentamen för att öka kraven på förståelse men samtidigt minska dem på 
utantillärning, hemtentamen, seminarieuppgifter, muntlig examination (som ibland 
kombineras med skriftlig). Laborationer och projekt redovisas i både muntlig och 
skriftlig form, och på vissa kurser även som posterpresentationer. Det före-kommer 
också att studenterna får ta mer aktiv del i form av studenträttade rapporter och genom 
självrättning av duggor. Syftet med många av dessa varianter är att göra examinationen 
mer verklighetsanknuten och att finna former där man som lärare utnyttjar tentamina 
som ett inslag i kursen som främjar studenternas inlärning. 
 
8. Examinationsformer som instrument att mäta utbildningens mål 
Examinationen är viktig eftersom studenterna är rationella och anpassar sina studier 
efter hur den ser ut. Det är därför viktigt att examinationen verkligen avspeglar mål-
sättningen med den kurs det är fråga om. 
 
En traditionell tentamen mäter oftast kursens teoretiska pensum och en viss problem-
lösningsförmåga. Däremot är det mindre vanligt, och betydligt svårare, att mäta stu-
denternas förmåga under fältmässiga förhållanden, d.v.s. att de skall kunna tillämpa sina 
kunskaper i nya situationer, eller för den delen i realistiska situationer. Flertalet av de 
alternativa arbets- och examinationsformer som beskrivits ovan syftar till att 
verklighetsanpassa vår utbildning. Examinationen fungerar ofta väl som instrument att 
mäta måluppfyllelsen för respektive kurs. De mer övergripande målen för hela 
utbildningen på fakultetsnivå och i högskolelagen examineras inte explicit på varje kurs, 
men skall vara uppfyllda efter slutförd utbildning.  
 
9. Undervisningsformer 
Som framgår av tabellen på nästa sida är föreläsningar, gruppövningar och laboration-er 
de vanligaste undervisningsformerna. Föreläsningar för stora grupper kompletteras alltid 
med olika typer av gruppövningar med ett mindre antal studenter för att mer aktivt 
behandla kursmaterialet. Dock är det svårt att entydigt definiera vad som är 
föreläsningar och övningar, framförallt på fördjupningskurserna, då dessa undervis-
ningsformer ofta är integrerade. I genomsnitt får studenterna 20 timmar lärarledd 
undervisning i veckan både på A/B och C/D nivå. Den sista veckan på varje kurs är i 
regel vikt för inläsning med schemalagda frågetillfällen. Ju högre upp i kurshierarkin vi 
kommer, desto mer tyngd läggs på alternativa undervisningsformer, speciellt på former 
som aktiverar studenten och som liknar arbetssättet i yrkeslivet. Detsamma gäller för det 
laborativa inslaget i kurserna som blir en allt större del av den lärarledda 
undervisningstiden relativt föreläsningar/övningar på högre kurser. Som framgår av 
punkterna ovan laborerar vi med en hel del olika undervisnings- och examinations-
former. Detta är en förändring bort från traditionell metodik som pågått länge, och som 
har tagit fart under den senaste tioårsperioden. Den har katalyserats kraftigt av den 
framsynta satsning på kurser i universitetspedagogik som gjorts vid den natur-
vetenskapliga fakulteten, och då framförallt i samarbete med UPC vid universitetet. 
 
På de senaste åren har antalet laborationer minskat på de grundläggande kurserna. 
Samtidigt ser vi en oroväckande trend att antalet studenter ökar i grupperna på 
övningar för att hålla uppe antalet lärarledda timmar. Totalt har den lärarledda tiden på 
kurserna minskat men definitivt inte i samma utsträckning som tilldelade medel (se 
figur på sid 14). Det läggs ut undervisningstimmar, framför allt på högre kurser med få 
studenter, som bara delvis är finansierade med GU-medel. Dessa ges mer eller mindre 
av forskningsavdelningarna på en ideell basis med motiveringen att rekrytera 
doktorander. Minskade GU-medel tillsammans med en hög ambition att bibehålla 
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kvalitén på utbildningen gör att utvecklingsarbete, uppföljningar och lärarnas egen 
kompetensutveckling får stå tillbaka och att undervisning till en viss del finansieras av 
forskningsmedel. Detta är en oroväckande utveckling och ett hot mot utbildningens 
kvalitet. I framtiden kommer vi bli tvungna att dramatiskt minska den lärarledda 
undervisningstiden och utbudet av fördjupningskurser om den finansiella situationen 
inte ändras i positiv riktning. Vissa kurser ges redan i dag en gång per år jämfört med 
tidigare en gång per termin. 
 
Tabell 4. Uppskattning av antal klocktimmar lärarledd undervisning varje student får 
per vecka i genomsnitt.  
  Föreläs

-ningar 
Övninga

r 
Labora-
tioner 

       Annat  

A/B nivå  1-40 p 7 4 7 1  
C/D nivå 41-80 p 6 1 14 1  
1-40 p Grundläggande kurser      
KEM101 Grundkurs 1 7 7 5 1 Datorövning 

Muntl. presentation 
KEM102 Grundkurs 2 5 5 7   
KEM103 Grundkurs 3 10 4 4  1 veckas projekt på 

forskningsavdelning 
MOB002  Cellens biologi  

och kemi 2 
2 4  15, inkl 

datorlab 
2 studenträttade labrapporter, 

schemalagda självstudier 
KEM005 Analytisk kemi 6 1 10 1 studiebesök 
KEM012 Organisk kemi 8 2 16   
KEM113 Oorganisk kemi 10  6 2 Schemalagda självstudier 
KEM016 Fysikalisk kemi 10 5 3 2 Tutorial,  

1 veckas projekt på 
forskningsavdelning 

KEM017 Yt- och kolloid kemi 10 2 4 4 gästföreläsning, studiebesök 
Muntl presentation 

KEM009 Miljökemi 5 9 3 2 Studiebesök, självstudier 
41-80p Fördjupningskurser      
KEM023 Organisk kemi 8 2 18 2 labseminarier 
KEM032 Metallorganisk kemi 5 1 14 2 labseminarier 
KEM033 Oorganisk kemi 5 1 20 3 Seminarier ”News and views”, 

litteratursökningar m m 
KEM041 Biokemisk metodik 4  24 1 studentpresentationer 
KEM043 Kemi, proteiners struktur 

och funktion 
     

KEM045 Biokemi 4 4 15 1 datorövning 
KEM052 Analytisk kemi 7  16 1 seminarier 
KEM053 Analytisk kemi med 

miljökemisk inriktning 
6  18 1 Seminarier, studiebesök, 

redovisningar 
KEM055 Bioanalytisk kemi 7  18 1 seminarier 
KEM063 Teoretisk kemi 6   2  
KEM064 Yt- och kolloid kemi 10 2 6   
KEM065 Fysikalisk kemi 6  4 4 seminarier 
KEM711* Läkemedelskemi      
 
*KEM711 är ett magisterår på 40 p där 20 p examensarbete ingår. Föreläsningar och övningar förekommer och 
övrig tid spenderas på laboratoriet. Det är svårt att definiera lärarledd tid i genomsnitt per vecka. 
 
Samverkan - Internationalisering
    
1. Utbildningens relation till omvärlden 
På flera kurser får studenterna möjlighet att göra studiebesök på företag som exem-
pelvis Astra, Akzo Nobel Industrial Coatings, SYSAV kemi, OPSIS, och Analycen. 
Under utbildningen har vi inte något program med praktikplatser inom industrin 
förutom möjligheten att utföra examensarbete där. Studenter efterfrågar ofta en 
närmare anknytning av utbildningen till blivande arbetsgivare, och vi är medvetna om 
att detta är ett område vi bör förstärka i framtiden.  
 
Våra studenter deltar i olika verksamheter riktade mot skolor. Det kan vara som stu-
dentambassadörer för utbildningen, följa med högstadieelever till Experimentarium i 
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Köpenhamn eller att ta hand om praoelever. Våra studenter har även deltagit i ett FRN-
stött informationsprojekt "Släpp forskarna loss det är vår" riktat mot icke-akademiska 
grupper. 
 
2. Internationalisering 
Vi har sedan 1992 ingått i det s.k. ECTS-nätverket inom ERASMUS, som tillkom för 
att finna former för att underlätta utbytet av studenter inom Europa. Efter över-gången 
till SOKRATES har nätverket, nu med över 100 anslutna universitet, fortsatt sin 
verksamhet uppdelat i ECEN (European Chemistry Educational Network) för utbyte 
av studenter, numera också utvidgat till USA och Kanada, och ECTN (European 
Chemistry Thematic Network), ett tematiskt nätverk för att utveckla kemiutbildningen 
i Europa. Tillsammans med universitetets ämnesövergripande utbytesavtal, ett stort 
antal bilaterala avtal inom fakulteten och samarbetet med Köpenhamns universitet, 
erbjuder detta mycket stora möjligheter till studier utom-lands. Omfattningen av 
studentutbytet framgår av nedanstående tabell. 
 
Tabell 5. Internationellt studentutbyte 
             

  1998   1999   2000   2001  
 K M S:a K M S:a K M S:a K M S:a 
Antal utgående 
studenter 

13 7 20 3 7 10 2 4 6 3 2 5 

Antal inkommande 
studenter 

17 9 26 11 10 21 16 10 26 9 9 18 

 
Utgående studenter hänförs till det kalenderår då utbytesstudierna påbörjades, inkommande till det 
kalenderår då kemistudier vid naturvetenskapliga fakulteten påbörjades. 
 
Antalet utgående studenter har minskat kraftigt de senaste åren, medan antalet in-
kommande håller sig konstant. Eftersom slutförda examina i kemi ligger på drygt 50 per 
år motsvarar den lägre siffran 2000-01 ca 10% av en årskull, medan ca 1/3 av årskullen 
studerade utomlands 1998. Tendensen för 2002 är uppåtgående igen. En orsak till en 
del av minskningen kan identifieras, nämligen CSNs byråkratiska in-ställning till 
studier utomlands vilket får många studenter att tveka. Lunds populari-tet hos 
inkommande studenter anges bero på ett bra mottagande och hög klass på 
undervisningen. Det finns inga problem med att integrera inkommande studenter i 
utbildningen (tvärt om stannar många kvar här), bl.a. beroende på att våra påbygg-
nadskurser plus en mellankurs ges på engelska. Flera lärare har också genomgått kurser i 
att undervisa på engelska och vi har ett antal lärare/assistenter med utländsk bakgrund. 
Antalet inkommande studenter skulle kunna ökas avsevärt om också mellankurserna 
gavs på engelska, vilket vi inte anser önskvärt eftersom svenska studenter bör lära sig 
terminologi och att prata 'kemiska' på det inhemska språket. 
 
Samarbete internationellt sker framförallt inom ECTN-nätverket, där kemiutbild-
ningsfrågor och samordning av kemiutbildningen i Europa bearbetas, och där vi aktivt 
deltar i olika arbetsgrupper. Dessutom har vi aktivt deltagit i EU-finansierade projekt 
för att modernisera och internationalisera kemiutbildningen i Polen. 
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Resultat
 
Prestationer och utbildningsuppdrag
 
Antalet helårsstudenter (HÅS) och helårsprestationer (HÅP) uppdelade på nivåer framgår av 
tabellerna nedan. Uppdelningen har dels gjorts enligt anvisningarna (dvs 1-40 p respektive 
41-80 p), dels på grund-, mellan- och fördjupningskurser samt examensarbeten. Den senare 
uppdelningen är gjord för att underlätta en analys av genomströmningen på olika nivåer och 
dessutom fokusera på kemistudenterna (huvuddelen av studenterna på de inledande 
grundkurserna är icke-kemister). Den från den övriga utbildningen fristående 
grundskollärarutbildningen presenteras separat. 
 
Tabell 6. Helårsstudenter och helårsprestationer. 
 
1.   Uppdelning: 1 – 40 p / 41 – 80 p  

 
Exklusive grundskolärarutbildning    

1998 1999 2000 2001 
HÅS  1 - 40 p 223 204 176 185 
HÅS 41 - 80 p 100 88 78 65 
HÅP  1 - 40 p 196 177 146 140 
HÅP 41 - 80 p 85 84 71 65 
HÅP/HÅS  1 -40 p 0.88 0.87 0.83 0.76 
HÅP/HÅS  41 - 80 p 0.85 0.96 0.91 1.00 

   
Grundskollärarutbildning    

1998 1999 2000 2001 
HÅS  1 - 40 p 24 24 22 17 
HÅP  1 - 40 p 21 18 17 20 
HÅP/HÅS  1 -40 p 0.89 0.76 0.77 1.19 

 

2. Uppdelning: baskurser – mellankurser – fördjupningskurser – examensarbeten 

 
Exklusive grundskollärarutbildning   
 1998 1999 2000 2001 
HÅS  baskurser 148 138 119 134 
HÅS mellankurser 76 66 56 51 
HÅS fördjupningskurser 65 50 42 40 
HÅS examensarbeten C och D-nivå  34 38 37 26 
HÅP  baskurser 130 115 94 92 
HÅP mellankurser 66 63 53 49 
HÅP fördjupningskurser 60 48 37 38 
HÅP examensarbeten C och D-nivå  24 36 34 27 
HÅP/HÅS baskurser 0.88 0.83 0.78 0.68 
HÅP/HÅS mellankurser 0.87 0.95 0.94 0.96 
HÅP/HÅS fördjupningskurser 0.92 0.96 0.89 0.97 
HÅP/HÅS examensarbeten 0.71 0.95 0.93 1.06 
 
Kommentar till tabellerna 
Antalet HÅS på grundkurserna har hållit sig relativt konstant under tidsperioden, bortsett 
från en tillfällig nedgång år 2000, medan en viss minskning skett på mellan- och 
fördjupningskurser samt under 2001 i fråga om examensarbeten. Antalet kemister (inkl 
kemi/molekylärbiologer) på de inledande grundkurserna är nästan konstant mellan 1998 och 
2001 men antalet studenter som valt kemi från den öppna ingången har minskat drastiskt (se 
tabell 2 sid 16). Denna minskning återspeglar att antalet nybörjare på den öppna ingången 
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reducerats kraftigt under perioden. Totalt sett har således antalet nybörjarstudenter med 
inriktning mot kemi minskat och detta får efter hand effekt på antalet deltagare i mellan- och 
fördjupningskurser samt examensarbeten men det borde inte slå igenom ännu. Ett annat skäl 
till minskningen kan vara att situationen på arbetsmarknaden varit gynnsam de senaste åren, 
vilket gör att studenterna tenderar att ta ett minimalt antal kurser för sin examen. 
 
Om vi betraktar prestationsgraden, d.v.s. HÅP/HÅS-kvoten, är den något lägre för 
grundkurserna än för högre kurser – genomsnittligt 0,8 jämfört med över 0,9 – och dessutom 
med en tendens till fortgående minskning på grundkurserna under tids-perioden. Denna 
minskning kan hänföras till vårterminens grundkurser, medan prestationsgraden håller sig 
stabil för höstterminens kurser (jämför med analys i bilaga 10). 
 
Ett osäkerhetsmoment när man betraktar enskilda siffror är att dessa enligt HSVs an-
visningar rapporteras kalenderårsvis, vilket medför att man inte har full korrespon-dens 
mellan registreringar och prestationer eftersom läsåret inte sammanfaller med kalenderåret. 
Detta kan få betydelse för HÅP/HÅS-kvoten när antalet helårsstudenter ändras markant från 
ett kalenderår till ett annat och kan förmodligen till viss del ligga bakom det låga utfallet på 
grundkurserna för 2001, då antalet studenter på KEM101 och KEM102 ökade. På samma 
sätt beror förmodligen det goda utfallet av examens-arbeten 2001 på ett motsvarande 
minskande studentantal.  
 
Den lägre prestationsgraden på grundkurserna avspeglar sannolikt det faktum att dessa till 
stor del följs av nybörjare, som dessutom oftast har andra utbildningsmål än kemi, medan 
kurserna på efterföljande nivåer följs av studenter som inriktat sig på en examen med kemi 
som huvudämne. Fr.o.m. ht 2002 läggs utbildningarna om så att biologer och biomedicinare 
inleder studierna med kurser i det egna ämnet som då kommer före kemistudierna. Det blir 
intressant att se om prestationsgraden på grundkurserna i kemi förändras när färre är 
nybörjare.  
 
Medan genomströmningen på varje nivå således är hög till mycket hög enligt ovan och enkel 
att beräkna, är den närmast omöjlig att beräkna med noggrannhet för hela utbildningen. 
Detta beror bl.a. på att utbildningen inte är sammanhållen och tar olika lång tid för olika 
individer, att avhopp eller byte av inriktning ofta sker under utbildningens gång (se sid. 33 
för en närmare analys) och att studenter dessutom till-kommer utifrån för att slutföra en 
utbildning i kemi i Lund. Dock kan konstateras att under läsåren 1992-96 antogs 
genomsnittligt 72 kemistuderande per år, medan antalet registrerade examensarbeten 4,5 år 
senare under 1997-2000 var 57 per år (utländska studenter borträknade). Eftersom vi 
konstaterat ett drygt 50-procentigt bortfall av kemistudenter, speciellt under den tidigare 
delen av utbildningen (se sid 34), blir slutsatsen att bortfallet till stor del kompenseras av att 
studenter från andra utbildningar slutför en magisterutbildning i kemi vid Lunds universitet. 
 
 
Kandidat- och magisterexamensarbeten och examina

1. Arbetsprocessen 
Examensarbetet omfattar en mindre, oftast experimentell, forskningsuppgift, i all-mänhet 
ingående som delprojekt i handledarens större forskningsprojekt. Lämpliga examensuppgifter 
finns beskrivna på avdelningarnas respektive hemsida, och dess-utom kan studenten komma i 
kontakt med potentiella handledare under kurserna i ämnet eller vid besök på avdelningen. 
Inom varje ämnesområde finns ett flertal handledare och valmöjligheterna är därför stora 
bland ett varierat utbud av examens-uppgifter.  
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Efter att ha kommit överens med handledaren om en arbetsuppgift utses examinator, som 
skall vara en docentkompetent person inom ämnesområdet och inte tillhöra samma 
arbetsgrupp som handledaren. Studenten tilldelas arbets- och skrivplats med tillgång till dator 
och får också oftast en biträdande handledare i form av en 'post doc' eller en äldre doktorand. 
Generellt sett tar studenten inledningsvis fram och studerar bakgrundslitteratur inom 
projektområdet innan en mer detaljerad planering sker av arbetets experimentella utformning 
i samråd med handledaren. Under examens-arbetets gång är studenten integrerad i 
avdelningens forskningsmiljö och deltar i seminarieverksamheten och andra aktiviteter. Efter 
avslutat praktiskt arbete ägnas de sista ca två veckorna till att sammanställa insamlade data, 
förbereda den muntliga presentationen och skriva uppsatsen. Den muntliga presentationen 
sker i allmänhet på avdelningen och skall vara utlyst i förväg. Den tar 20-40 min i anspråk 
med efter-följande diskussions- och frågestund. Alternativt kan presentationen ske i 
konferens-form, SPEX, med deltagare från olika avdelningar (se sid. 24). 
 
2. Handledarens insats 
Idealt sett inskränker sig handledarens uppgift till att vara idegivare till projektet och allmän 
diskussionspartner och rådgivare vid dess genomförande och avslutning. I allmänhet krävs det 
dock en större insats av handledning under examensarbetets olika faser. En viktig aspekt är 
därför att handledaren är tillgänglig för återkoppling av både teoretisk och praktisk natur 
under arbetets gång. Handledarens kanske främsta upp-gift är att bibringa examensarbetaren 
ett vetenskapligt förhållningssätt till uppgiften. 
 
3. Kriterier för bedömning 
I bedömningskriterierna ingår generellt hur studenten klarat sin uppgift, fungerat inom 
forskningsgruppen, utvecklats i takt med projektet, tillfört projektet egna ideer, klarat av den 
experimentella delen av arbetet samt hur den muntliga och skriftliga presentationen av 
examensarbetet avlöpt. Självständighet och kritiskt tänkande är speciellt viktiga faktorer vid 
bedömningen. Allmänna riktlinjer för examensarbetets genomförande och bedömning finns 
utarbetade inom fakulteten (bilaga 6), medan mer specifika riktlinjer håller på att utarbetas 
för kemiämnet. 
 
4. Faktorer avgörande för kvaliteten 
Följande faktorer är viktiga för en god kvalitet på examensarbetet: 
• att studenten är motiverad 
• att arbetet har en konkret och realistisk målsättning 
• att handledaren är engagerad och kritisk 
• att det finns återkoppling under hela processen 
• att arbetet utförs i en interaktiv forskningsmiljö 
• att den utrustning och det material som behövs finns tillgängliga 
• att studenten tillåts ta ut svängarna 
• att studenten har tillägnat sig ett självständigt och kritiskt tänkande under utbildningen 

och tillämpar detta 
 
5, 6. Tidsramar för examensarbeten på C- och D-nivå 
Tidsåtgången för 20p examensarbeten utförda 1997-2000 framgår av nedanstående tabell. 
Denna tidsperiod har valts eftersom examensarbeten utförda under ht 2001 i stor 
utsträckning inte var slutrapporterade när undersökningen gjordes. Eftersom bara enstaka 
10p-arbeten utförs har dessa inte medtagits. Angivna tider är brutto-studietider, dvs den tid 
som förlöpt från startdatum till dess arbetet godkänts. Det framgår att bruttostudietiden för 
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20p-arbeten oftast ligger i tidsintervallet 6-9 mån (ca 4 mån för 10p-arbeten), dvs betydligt 
längre än den ideala studietiden som bör vara ca 5 mån. Nettostudietiden, dvs den tid arbetet 
pågått, vore ett bättre mått på den verkliga studietiden, men denna är inte känd i det enskilda 
fallet. Dock avslutas den praktiska delen av examensarbetet med mycket få undantag inom 
stipulerad tid, och då är också tid (i allmänhet ca 2 veckor) för sammanställning av resultat, 
den muntliga presentationen och ihopskrivning av själva uppsatsen inkluderade. Vanliga 
orsaker till den längre bruttostudietiden är att arbetet avslutas innan sommaruppe-hållet men 
inte godkänns förrän efter, studieuppehåll under examensarbetets gång antingen för att följa 
kurser eller av andra skäl, eller att studenten fått arbete eller påbörjat doktorandstudier innan 
uppsatsen är helt klar. I allmänhet är det slutjusteringen av den skrivna versionen som drar ut 
på tiden av olika skäl.  
 
Av examensarbeten som inte godkänts inom 9 månader kommer huvuddelen från en 
avdelning. Avdelningen anger att de flesta studenterna fått arbete innan slutversionen blivit 
klar och trots påstötningar inte lämnat in rapporten.  
 
Tabell 7. Antal 20-poängs examensarbeten från 1997 t o m 2000 och procentandelen 
godkända efter viss tid 
 

 Antal Antal ej slut- Procentandel av godkända arbeten efter x månader 
 registrerade rapporterade ≤ 5 5 < x ≤ 6 6 < x ≤ 9 9 < x ≤ 12 x > 12 

 
Summa  

 
266 

 
53 

 
13 

 
13 

 
36 

 
15 

 
22 

 
 
Av tabellen framgår också att ett påfallande stort antal examensarbeten inte är slut-
rapporterade. I många fall (20 av 53) rör det sig om sådana som utförts av utbytes-studenter, 
där studenten ofta saknar motiv att slutföra den skriftliga delen av arbetet. I andra fall kan 
examensarbetet ha avbrutits, kanske på ett tidigt stadium, utan att detta rapporterats, eller 
som diskuterats ovan att studenten fått arbete. 
 
Rutinerna vid avslutningen av examensarbetet kommer att skärpas under 2002 i sam-band 
med utarbetandet av mer specifika riktlinjer för examensarbeten i kemi. 
 
Tabell 8. Examensarbeten från 1997 t o m  2000 uppdelade på ämnen 
 

 Fo. avd 
Kemi MNF

Fo.avd. 
utanför 

kemi MNF 

Universitet 
utomlands 

I samarbete
med företag

Utbytes-
studenter 

Totalt antal 
arbeten 

20-poängs- arbeten       
Organisk kemi 21 2 4 2 3 32 
Oorganisk kemi 11 2 1 1 5 20 
Biokemi 62 22 4 7  95 
Molekylär biofysik 4     4 
Växtbiokemi 3 1   1 5 
Analytisk kemi 54 3 2 11 18 88 
Fysikalisk kemi 15   4 1 20 
Teoretisk kemi 1     1 
Kemisk fysik 1     1 
Summa 20-p arb 172 30 11 25 28 266 

10-poängsarbeten  - 3 1 16 23 
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7. Examensarbetenas inriktning och externa arbeten 
I tabellen nedan redovisas 20-poängs examensarbeten som registrerats från 1997 t.o.m. 2000 
efter ämnesinriktning och var de är utförda. Relativt få 10-poängsarbeten på C-nivå har 
registrerats, fr.a. avser sådana utbytesstudenter, och dessa har därför inte uppdelats efter 
inriktning. 
 
Av examensarbetena utförs ca 10% externt vid företag, medan resten utförs vid 
forskningsavdelningar, antingen vid kemiavdelningarna inom fakulteten (drygt 70%), vid 
andra forskningsavdelningar inom eller utom fakulteten (drygt 10%), eller utom-lands (ca 
5%). Bara i enstaka fall utförs examensarbetet vid andra universitet i landet. 
 
När examensarbetet utförs vid ett företag tar studenten i allmänhet själv kontakt med 
företaget och anvisas en handledare. Denne gör en beskrivning av examensuppgiften, dess 
målsättning, metodik som kommer till användning etc., som underlag för god-kännande av 
arbetets inriktning av examinator vid institutionen. Examensarbetet redovisas muntligen och 
skriftligen och bedöms på samma sätt som internt utförda arbeten. Den muntliga 
redovisningen kan antingen ske på företaget, på institutionen, eller ibland bådadera. En 
liknande procedur följs när examensarbetet utförs externt vid en forskningsavdelning. 
 
Om man betraktar ämnesfördelningen så utförs ca 75% av examensarbetena inom 
bioämnena (biokemi, molekylär biofysik, växtbiokemi) eller analytisk kemi men endast drygt 
25% inom de 'traditionella' kemiämnena (fysikalisk, oorganisk och organisk kemi). Ur 
arbetsmarknadens  synvinkel är antalet examensarbeten alltför lågt inom de 'traditionella' 
ämnena. Ett sätt att tackla detta problem har varit att tillsam-mans med industriella partners 
starta ett magisterår med inriktning mot läkemedels-kemi. Att döma av studenternas 
reaktioner kommer denna inriktning att bli attraktiv. Det är möjligt att denna inriktning 
tillsammans med andra inriktningar med tydliga utgångar kan stimulera det generella 
intresset för en kemiutbildning. 
 
Tabell 9. Examensarbeten och examina på C och D-nivå  
 
Åren 1997 t o m 2000 har valts eftersom examensarbeten från ht-2001 till stor del inte slut-rapporterats vid 
tidpunkten för undersökningen. Siffrorna inom parentes inkluderar inresande utbytesstudenter. 
 

  1997   1998   1999   2000  

 K M S:a K M S:a K M S:a K M S:a 

Examinerade 
arbeten på C-nivå  

1 1 2 
(7) 

0 3 3 
(4) 

1 0 1 
(5) 

0 0 0 
(6) 

Examinerade 
arbeten på D-nivå  

27 15 42 
(45) 

35 25 60 
(71)

29 33 62 
(66)

25 21 46 
(51) 

Antal kandidat-
examina i kemi 

2 5 7 1 3 4 1 6 7 1 2 3 

Antal magister-
examina i kemi 

21 15 36 23 18 41 
(44)

22 17 39 
(41)

25 22 47 

Antal magisterexamina i 
mol.biologi* 

   1  1 3 1 4 

 
* Sedan 1999 kan examen avläggas i molekylärbiologi. Här har tillagts sådana examina där examensarbetet 
utförts i biokemi. 
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Antalet examensarbeten på D-nivå har hållit sig relativt konstant (genomsnittligt 52/år) 
under tidsperioden. Antalet examensarbeten på C-nivå var jämförelsevis litet, och de flesta 
(16 av 22) utfördes av utbytesstudenter. Andelen kvinnor var 55% i genomsnitt vilket exakt 
motsvarar deras andel på introduktionskursen i kemi 4-5 år tidigare. Avlagda examina var 
80% av antalet utförda examensarbeten. 
 
8, 9.  Gemensamt examensarbete 
Hittills har det inte förekommit att studenter skrivit examensarbeten tillsammans eller i 
grupp. Ibland utför två studenter gemensamt ett examensarbete. Den muntliga 
presentationen kan då också ske gemensamt, men separata uppsatser, t.ex. med ton-vikt på 
olika aspekter av projektet, har krävts. 
 
10. Anknytning till forskarutbildningen.  
Examensarbetet utförs i allmänhet på en forskningsavdelning i en aktiv och stimulerande 
forskningsmiljö. Det är ofta en del av ett större forskningsprojekt och utförs i samarbete med 
doktorander och postdoktorer. För många är examensarbetet en introduktion till och start på 
forskarutbildningen. Nästan 50% av våra studenter fortsätter också på forskarutbildningen. 
 
Uppföljning av studenter
 
1,2,3.  Uppföljning och övergångsmöjligheter till forskarutbildningen 
Studenter som har avslutat sina studier följs upp regelbundet med enkäter; de två senaste 
genomfördes 1996 och 2001 (urval: examensarbete 1993-1999). Resultatet av den senare 
visade att  40 % var antagna till forskarutbildning, 20% anställda hos ett större 
läkemedelsföretag och 40 % anställda hos andra arbetsgivare. Den största enskilda 
arbetsgivaren, förutom universitet, angavs som Astra Zeneca, liksom vid den tidigare 
undersökningen. Övriga namngivna företag finns i bilaga 7. I den förra enkäten (1996) 
uppgav 58 % att de var för närvarande forskarstuderande vilket är en högre siffra än vad som 
framkom 2001. Det bör poängteras att några studenter redan hade hunnit avsluta sin 
forskarutbildningen i enkäten 2001, samt att arbetsmarknad-en under den senare perioden 
varit mer gynnsam. Totalt fortsätter omkring 50% av våra studenter på forskarutbildningen, 
vilket är en hög andel och visar att övergångs-möjligheterna är goda. En övergång underlättas 
också av de forskarskolor som inrättats, där studenterna aktivt kommer i kontakt med olika 
forskningsgrupper. 
 
4, 5.   Studieuppehåll och avbrott 
Generellt sätt följs vanligtvis studieavbrott och avbrott upp av studievägledaren i mån av tid 
och resurser. Resurserna till studievägledning har utökats på senare år. Om kraven från 
statsmakterna på ökad rekrytering och mångfald möts kommer detta att medföra ett 
ytterligare ökat behov av resurser. Vi har gjort försök med att fånga upp studenter med 
problem tidigt genom att erbjuda individuell hjälp och rådgivning om studieteknik. Försöket 
föll väl ut men visade sig kräva stora resurser. 
 
Genomströmning och prestationsgrad diskuteras ofta i termer av antalet registrerade i relation 
till antalet examinerade studenter. Med denna måttstock får vi ingen uppfatt-ning om hur 
många studenter som i praktiken lämnar sin kemiutbildning. För att få en uppfattning om 
den ”inre genomströmningen” har vi gjort en studie av de stu-denter som antagits till kemi 
1996-99 och tagit reda på vad de gör idag. Nedan finns en sammanfattning av den 
fullständiga rapporten (vilken återfinns som bilaga 8). 
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Tabell 10.  
1. Verksamhet 2001 bland de studenter som påbörjat kemiprogrammet  
1996-99 antagna via VHS  
 

 Antagna Annat MNF Annat LU Avhopp LU Kvar kemi Examen
Antal 227 37 35 61 94 19 

%  16 15 27 42  
 
2. Verksamhet 2001 bland de studenter antagna 1997-99 som efter en termins studier på 
den öppna ingången ma-da-fy-ke har valt kemi som huvudämne  
 

 Antagna Annat MNF Annat LU AvhoppLU Kvar kemi Examen
Antal 77 11 13 11 42 10 
%  14 17 14 55  
 
De studenter som ändrat inriktning under sin studietid och har valt andra ämnen än kemi 
som examensmål inom naturvetenskapliga fakulteten finns under ”Annat MNF”, de som 
läser vid andra fakulteter vid Lunds universitet under ”Annat LU”, de som inte längre är 
registrerade vid LU under ”Avhopp LU”, medan ”Kvar kemi” är de studenter som läser kemi 
eller tagit examen i kemi. 
 
Ungefär hälften av studenterna som antogs mellan 1996 och 1999 siktar idag på en examen i 
kemi (eller har redan en examen). Cirka 15% har ändrat inriktning på sina studier men läser 
fortfarande vid naturvetenskapliga oftast med biologi eller molekyl-ärbiologi som 
examensmål. Ungefär lika många läser andra ämnen vid Lunds univer-sitet, ofta på 
biomedicinutbildningen eller kemiteknikprogrammet; den förra med en med 
kemistutbildningen gemensam inledning av studierna och den senare med viss möjlighet till 
tillgodoräknande av kemistudier.  
 
Som synes lämnade 27 % och 14 % från respektive ingång Lunds universitet. Istället för att 
spekulera i orsaken till avbrotten har dessa f.d. kemistudenter själva fått berätta om varför de 
avbrutit sina studier i Lund. Av 46 f.d. studenter har 34 blivit telefon-intervjuade under 
hösten 2001. De flesta som lämnat Lunds universitet (2/3 eller 21 personer) studerar idag vid 
andra universitet/högskolor eller har precis avslutat en utbildning, 11 arbetar och 2 söker 
arbete. Alltså har enbart en tredjedel slutat studera när de lämnade kemistudierna i Lund. 
Detta motsvarar mindre än 10 % av hela studentgruppen, vilket är en mycket låg siffra 
jämfört med riksgenomsnittet där 30 % av nybörjarna slutat studera efter ett år (HSV:s 
rapport ”Studenternas resultat”). 
 
Undersökningen visar att de flesta studenter som lämnar Lunds universitet, gör det av 
personliga och välgrundade skäl. När frågan om positiva minnen från tiden på Kemi-centrum 
ställdes, svarade många BRA LÄRARE med stort eftertryck! Övningsledare, assistenter och 
studievägledare omtalades ofta i positiva ordalag. Uttryck som bra, spännande, intressant, 
trivdes, allmänt trevligt, fungerade jättebra, positivt överraskad, väldigt bra organiserat, kul tid, 
roligt, labbarna bra användes om utbildningen. Bland negativa minnen nämndes anonymitet, 
stora grupper, ingen programkänsla, dåliga lokaler och  började stenhårt första lektionen. 
 
Det kan i förstone se lite dystert ut att enbart runt 50 % av studenterna genomför sin 
utbildning, men vi har även studenter som kommer hit under utbildningen. Om man jämför 
antalet antagna med antalet som genomför examensarbeten blir genom-strömningen 80 %. 
Detta visar att avhoppen till en stor del ersätts med studenter som kommer till Lund från 
andra lärosäten under sin utbildning. 
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Utvärdering och kvalitetsarbete
 
1. Kursvärderingar  
Vi har en lång tradition med kursvärderingar sedan tillbaka på sjuttiotalet. Efter eller alldeles 
i slutet av varje kurs genomförs alltid en kursvärdering. Vanligtvis är kursvär-deringarna 
skriftliga och anonyma. Det finns inget standardiserat format utan dessa kan vara mycket 
olika till utseendet. I bilaga 9 finns två exempel på kursvärderingar, en som görs på de stora 
inledande kurserna med hjälp av EVAL via Internet, och en annan enklare form som ofta 
förekommer på påbyggnadskurser med få studenter. På många kurser utförs även muntliga 
mittkursvärderingar: se bilaga 9. 
 
2. Utvärdering av examensarbeten 
Någon generell utvärdering av examensarbeten utförs inte. Däremot har vi under 1997-98 
deltagit i ett från Lunds universitet initierat modellförsök med extern med-verkan i 
examinationen av examensarbeten i biokemi tillsammans med Göteborgs och Umeå 
universitet. Försöket avsåg att utvärdera för- och nackdelar med extern bedömning av 
examensarbeten på C- och D-nivå. Bedömningsgruppen fann dels att examensarbetena höll 
en vetenskapligt hög och jämn kvalitet vid de tre lärosätena, dels att examensarbetet är en 
kontinuerlig process som sker i  samklang med omgiv-ande miljö. Rekommendationen var 
att processen snarare än slutresultatet borde bedömas. Gruppen rekommenderade därför 
intern, snarare än extern, bedömning. 
 
3. Återkoppling kursvärderingar 
Många kurser har ett uppföljningsmöte med lärare och kursombud för att diskutera 
kursvärderingen och vilka åtgärder som ska göras inför nästa kurstillfälle. När kurs-
värderingen är gjord ska resultatet sammanställas och tillsammans med en beskriv-ning med 
de åtgärder som ska vidtas vidarebefordras till GU-styrelsen. Styrelsen ägnar ett möte varje 
termin enbart till att diskutera kursvärderingar. Sammanställ-ningen med åtgärder ska sedan 
publiceras på kursens hemsida. Dessa anslås även i pappersform utanför studentexpeditionen. 
Normalt informeras nya studenter vid kursstart vilka åtgärder som har vidtagits sedan förra 
kursen. Detta görs bland annat för att motivera studenter att fylla i kursvärderingar vid 
kursens slut. Rekommenda-tioner för kursuppföljning, utarbetade tillsammans med 
studenterna, finns i bilaga 9. 
 
4-6 Utvärdering och kvalitetsarbete 
Under mitten av 1990-talet genomförde fakulteten en utvärdering av alla sina utbild-ningar. 
1996 var det kemins tur. Vi gjorde en självvärdering där lärare, doktorander och studenter 
medverkade och tre externa bedömare granskade vår utbildning. Pro-cessen var mycket 
utvecklande för oss som arbetar med grundutbildningen. Det främsta resultatet blev att vi 
fick kraft att genomföra den länge diskuterade omlägg-ningen av det första årets kemikurser. 
Baserat på utvärderingsgruppens rekommenda-tioner och våra egna bedömningar utformades 
ett åtgärdsprogram som till stora delar har genomförts medan andra delar av olika skäl inte 
har kunnat genomföras. Arbetet satte också spår i KCs Kvalitetsutvecklingsplan som antogs 
1999. Under 2001 har resultatet av dessa förändringar utvärderats internt och är föremål för 
åtgärder under 2002. I utvärderingen presenterades en rad förslag till förändringar som 
kommer att träda i kraft höstterminen 2002. Förutom omläggningar av moment i kurserna 
kommer motivationsproblematiken att få mycket uppmärksamhet. Mer om detta finns att 
läsa i bilaga 10, ”Utvärdering av grundutbildningen”. 
 
Även fakultetens utvecklingsprogram Bättre utbildning har påverkat arbetet på KC positivt. 
HSV:s utvärderingar av kvalitetsarbetet har varit stimulerande.  Lunds uni-versitets nya 
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strategiska plan som antogs 2001 kommer att leda till att fakulteterna och därefter 
institutionerna formulerar nya förbättringsprogram. Det systematiska kvalitetsarbete som 
vuxit fram på alla nivåer gör att det ständigt pågående förbätt-ringsarbetet inom 
grundutbildningen blivit effektivare och mera målmedvetet. 
 
7.  Utvecklingsinsatser  
Utvecklingsinsatser sker på olika nivåer. Kommunikationsprojektet (bilaga 5) är ett exempel 
på en insats på övergripande nivå för att integrera kommunikationsträningen under hela 
utbildningen. Det pågår ett ständigt förnyelsearbete på kursnivå som exempelvis kursen i 
miljökemi där nya pedagogiska grepp testas i samarbete med flera ämnesinriktningar. 
Magisteråret i läkemedelskemi, som planerats i samråd med av-nämare, är en framtidsmodell 
för en bred kemiutbildning som ger studenterna tydlig specialistkompetens.  
 
Måluppfyllelse

Vår ambition är att leva upp till målen i högskolelagen, de mål som MNF har faställt för 
utbildningen samt de mål som finns preciserade för varje kurs. Att målen för varje enskild 
kurs är uppfyllda kontrolleras framför allt genom examination. De mer över-gripande målen i 
högskolelagen och NF är mer svårgripbara. Under höstterminen 2001 genomfördes två 
enkäter vid KC-NF om studenter och lärares erfarenheter av utbildningen i kemi. 
Undersökningen är ett led i arbetet med denna självvärdering. Syftet var att få kunskap om 
eventuella svaga punkter i utbildningen som våra stu-denter och lärare anser vara viktiga. 
Arbetet, som genomfördes i nära samarbete med Utvärderingsenheten vid Lunds universitet, 
presenteras i bilaga 11.  
 
På det stora hela får utbildningen mycket bra betyg av våra studenter som är nöjda med 
många aspekter. Studenterna uppskattar utbildningens bredd och djup och är mycket tillfreds 
med sina erfarenheter. Olika färdigheter som involverar kritiskt tänkande, utvärdering 
resultat, muntlig och skriftlig presentation, datoranvändning, är viktiga och tillfredsställande i 
utbildningen enligt studenterna. Framför allt ges våra lärares kunnighet ett lysande betyg men 
även pedagogisk skicklighet, tillgänglighet och intresse för studenternas studier ges goda 
betyg. Detta visar att vi har duktiga och engagerade lärare i kemi! Brister som framkommer 
rör lokaler, vilket vi dagligen blir påminda om. Äldre studenter är mindre nöjda med 
förståelsen för hur effektivt lärande går till hur det kan förväntas bidra till kvalitetsutveckling. 
Detta tyder på en ökad mognad hos studenterna där de har högre krav och förväntningar på 
sitt eget engagemang ju längre de går på utbildningen.  
 
Både lärare och studenter har ansett att de flesta kunskaper och färdigheter har varit viktiga 
förutom att förklara för icke-kemister, där båda grupperna ansåg detta vara mindre viktigt. På 
svaren till de flesta frågorna ger lärarna lägre betyg på tillfreds-ställelsen än studenterna. Störst 
differens fanns för kritiskt värdera olika sätt att lösa problem, skriftliga presentationer, 
teoretiskt djup, valfria kurser och stödämnen utanför kemi. Våra lärare ställer höga krav både 
på utbildningen och studenterna. Att lärarna inte är helt nöjda kan vara en garanti för fortsatt 
kvalitetsutveckling och strävan att göra utbildningen bättre.  

Sammanfattande värdering av grundutbildningen
 
Eftersom många aspekter är gemensamma för grund- och forskarutbildningen har vi valt att 
ge en gemensam sammanfattning: se ovan sid 3! 
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Del 2: Forskarutbildningen

Förutsättningar

Utbildningens innehåll, mål och organisation

Som konstateras i inledningen (sid 7) diskuterar vi här forskarutbildningen i kemi vid 
Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet (NF) samt i de grundläggande ämnena 
vid Lunds tekniska högskola (LTH), allt inom institutionen Kemicentrum. 
 
Innehåll 
Forskarutbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. Inom NF omfattar 
kursdelen 40 poäng. Inom LTH är kurskravet 40 – 60 poäng. Det är där upp till 
varje ämne och huvudhandledare att bestämma hur stor kursdelen skall vara. Vissa 
kurser ger specialiserade kunskaper t ex om tekniker som används i avhandlings-
arbetet, medan andra ger bredd och mognad i doktorandens utbildning. Specialist-
kurser anordnas oftast av berörd avdelning, men ibland hänvisas doktoranden t ex till 
annat lärosäte om expertisen finns där. Mer allmänna kurser anordnas av områdena 
(NF och LTH) och institutionen, t ex i litteratursökning, vetenskapsteori och etik, 
eller projektledning. Utbudet av kurser är sammantaget mycket gott. De berörda 
ämnena erbjuder sammanlagt drygt 60 kurser, och områdena/institutionen ca 15. 
Dock kan ett enskilt ämne ibland ha svårt att ge kurser vid för varje doktorand 
lämpligaste tidpunkt. 
 
Forskarutbildningen kan avslutas efter halva tiden med licentiatexamen, men det 
förekommer relativt sällan i de berörda ämnena (se bilaga 12). 
 
Forskarutbildningen organiseras i ökande omfattning i form av forskarskolor. En 
forskarskola innebär bl a att det finns ett fullgott utbud av kurser anpassade efter 
skolans syfte. Våra ämnen berörs av forskarskolorna  
 
Läkemedelsvetenskap  
Genomik och bioinformatik 
Molekylär och cellulär växtbiologi  
Yt- och kolloidvetenskap 
NGSSC (National Graduate School of Scientific Computation) 
 
Frågan om forskarskolor diskuteras närmare nedan (sid 52, Forskarskolor). Även 
samarbete i form av t ex kompetenscentra och stora EU-projekt har liknande effekt 
som forskarskolor. 
 
Forskningsarbetet (avhandlingsarbetet) innebär så gott som uteslutande att 
doktoranden ingår i en forskargrupp, med en eller flera handledare samt ett antal 
doktorander och postdoktorer. 
 
Forskningen 
Kvaliteten i forskarutbildningen är i högsta grad avhängig av kvaliteten på den 
forskning vi bedriver. Enligt vår bedömning är styrkan i vårt forskningsutbud dess 
bredd och mångsidighet, parad med spetsar inom en rad fält. Att all forskning i kemi 
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och kemiteknik är samlad under ett tak innebär en enorm potential. Närheten till 
övriga delar av LTH , NF samt Medicinsk fakultet och övriga delar av Lunds uni-
versitetet ger doktoranden unika möjligheter att ge sin utbildning en egen profil. 
 
Som närmare utvecklas i Strategisk plan (Kemicentrum 2000) spänner forskningen 
vid Kemicentrum över följande breda områden (där dock överlappningen mellan 
områdena är betydande): 
 
• Grundläggande kemi 
• Material 
• Bioområdet 
• Livsmedel 
• Miljö 
• Kemiteknik 
• Läkemedel 
   
Forskningen i läkemedelskemi och -teknologi är under uppbyggnad. Bland områden 
med internationellt framstående spetsforskning bör särskilt nämnas 
 
� Beräkningskemi 
� Bioseparation 
� Yt- och kolloidkemi 
   
En rad speciella faciliteter i Lund bidrar till att ge forskare vid Kemicentrum särskilt 
goda förutsättningar. Dit hör synkrotronljusanläggningen MAX-lab och Lunds 
Lasercentrum, liksom den avancerade instrumentering inom bl a NMR och hög-
upplösande elektronmikroskopi som institutionen förfogar över. Inom ramen för den 
stora satsningen SWEGENE byggs resurser upp för avancerad postgenomforskning i 
Göteborg och Lund. Vidare finns LUNARC som är ett centrum för avancerade 
beräkningar inom områdena kemi, fysik och mekanik vid Lunds universitet. Om den 
planerade europeiska spallationsanläggningen ESS placeras i Lund innebär det att 
ytterligare ett kraftfullt verktyg blir tillgängligt. 
 
Grundutbildning – forskarutbildning 
En stor andel studenter går vidare från grundutbildning  i kemi/kemiteknik till 
forskarutbildning (ca hälften av fil magistrarna, en tredjedel av civilingenjörerna). Det 
är därför naturligt att ett antal av kurserna i grundutbildningens högre årskurser är 
forskningsinriktade. Genom dessa kurser och framförallt genom examensarbetet får 
studenterna en god inblick i forskningsvärlden. De etablerar också en naturlig kon-
takt med en avdelning som ofta leder till en överenskommelse om fortsättning i form 
av forskarutbildning. Lämpliga kurser i grundutbildningens senare del kan tillgodo-
räknas i forskarutbildningen, förutsatt att studenten inte redan tillgodoräknat dem i 
grundexamen. 
 
I sammanhanget kan nämnas Biomedicinska forskarskolan som anordnar forsknings-
förberedande kurser i grundutbildningens slutskede (och alltså inte är en forskarskola 
i den bemärkelse som avses ovan). 
 
Behörighetskraven är utformade så att civilingenjörer kan antas till ämnen inom 
MNF, och fil magistrar till ämnen inom LTH. Det innebär att studenterna har ett 
mycket brett spektrum av ämnen och handledare att välja mellan. 
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Mål 
Lunds universitet har fastställt mål för forskarutbildningen. De är att:  
 
• förbereda de studerande för egen verksamhet som forskare eller för motsvarande 
kvalificerade uppgifter  
• ge de studerande:  
1. breda baskunskaper inom en forskningsdisciplin  
2. aktuella specialistkunskaper inom ett smalare område av forskningsdisciplinen  
3. skolning i vetenskaplig metod och kritiskt, vetenskapligt tänkande  
4. skolning i planering, genomförande och utvärdering av forskningsuppgift/projekt  
5. skolning i lösande av kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 
 
I Lunds universitets nyligen antagna Strategisk plan 2002 – 2006 anges Forskar-
utbildningens utveckling som ett av de prioriterade strategiska insatsområdena: 
 
Handledarutbildning skall utvecklas. Doktoranderna skall ges möjlighet till pedagogisk 
träning inom ramen för forskarutbildningen. 
 
LTH har en relativt detaljerad målbeskrivning som inleder dess studiehandbok: se 
http://www.lth.se/FFI/FU_s.html). 
 

I Kvalitetsutvecklingsplan för Kemicentrum (1999) fastlades följande övergripande mål 
för verksamheten som helhet: 
 
Kemicentrum ansluter sig till Lunds universitets mål, och ansvarar sålunda för att 
högkvalitativ utbildning och forskning bedrivs i kemi och kemiteknik. Institutionen skall 
vidare verka för att fruktbar utbildning och forskning kommer till stånd i gränsområdena 
till andra discipliner och områden. Samverkan med det omgivande samhället ingår som 
en viktig del i verksamheten. 
 
En rad konkreta insatser för att nå dessa mål angavs. För forskarutbildningen pekades 
bl a på behovet av kvalificerade doktorandkurser, liksom av bättre nätbaserad infor-
mation. Frågan om forskarskolor togs också upp. Vidare underströks kravet på en upp-
rustning av lokalerna, liksom behovet av attraktiva träffpunkter för spontant idéutbyte, 
det senare inte minst viktigt ur doktorandsynpunkt. 
 
Beslutsstruktur 
Inom LTH och MNF har resp styrelse det övergripande ansvaret för forskarutbild-
ningen. För planering, beredning och uppföljning finns inom vardera området en 
forskarutbildningsnämnd.  
 
Inom Kemicentrum ansvarar prefekten och styrelsen för den planering och samordning 
som behövs på institutionsnivå. Prefekten antar doktorander efter beredning inom 
resp avdelning, samt tillser att individuella studieplaner utarbetas och följs upp. 
Institutionens forskarutbildningsnämnd (FUNK) bereder forskarutbildningsfrågor och 
verkar speciellt för att ett brett utbud av kurser kommer till stånd. Vidare finns inom 
institutionen två studierektorer  (en för LTH, en för MNF) som det åligger att initiera 
och handlägga forskarutbildningsärenden samt att verkställa beslut. Såväl områdena 
som institutionen har sålunda avdelat en hel del resurser för forskarutbildningen. 
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Institutionen är indelad i ett antal operativa enheter, avdelningar, som normalt 
sammanfaller med ämnena för forskarutbildning (se Inledning, sid 7). Avdelnings-
föreståndaren har det operativa ansvaret för ekonomi, arbetsledning och arbetsmiljö. 
Inom NF åvilar det vetenskapliga ansvaret den ämnesansvarige som oftast, men inte 
alltid, även är avdelningsföreståndare. Den ämnesansvarige "har ett övergripande 
ansvar för ämnets innehåll och utveckling samt för kvalitetsnivån inom forskning och 
forskarutbildning inom ämnet." 
 
Doktoranderna är representerade i nämnda organ. I forskarutbildningsnämnderna  
finns lika antal doktorander och lärare. Det bör vidare framhållas att många beslut 
bereds och förankras på informell väg, t ex vid stormöten på avdelningarna. 
 
 
Ekonomi
 
Vi är inne i en period av stora ekonomiska förändringar, vilka sammantaget innebär 
nedskärningar och åtstramningar. Sålunda minskar de direkta statsanslagen, både till 
grundutbildning (se ovan Del 1) och till forskarutbildning och forskning (fakultets-
anslaget). När det gäller externa anslag är trenden mot större, men färre, anslag tydlig. 
Det finns därför vinnare och förlorare bland forskarna/forskargrupperna. Det är 
dessutom så att när de externfinansierade projekten ökar så binds alltmer av fakultets-
anslaget upp för infrastruktur och andra basresurser. Något utrymme för forskning på 
fakultetsmedel (”fri forskning”) finns knappast längre. I vissa fall har den ekonomiska 
situationen gjort att personalnedskärningar blivit nödvändiga. 
 
Som en effekt av den förändrade ekonomiska situationen har det blivit angeläget att 
beräkna den totala årliga kostnaden för en doktorand. Beräkningar visar att 
kostnaderna för forskarutbildning i naturvetenskap och teknik uppgår till ca 800 kkr 
per år. Däri ingår följande delposter: 
 

Doktorandtjänst (utb bidrag lägre kostnad) 300 
Handledning  125 
Undervisning   52 
Resor   35 
Projektkostnader  113 
Direkta lokalkostnader   57 
Overhead, avd och inst   37 
Overhead, område och univ  81 
Summa kkr  800 

 
Eftersom hälften av doktoranderna är externfinansierade, och externa anslag sällan 
ger full kostnadstäckning, är detta en av orsakerna till att fakultetsanslagen urholkas.  
 
En regel som iakttas strängt är att en enskild doktorand inte får drabbas vid eko-
nomiska nedskärningar. Vid antagningen åtar sig institutionen att ge doktoranden 
såväl studiestöd som övriga resurser enligt ovan så länge utbildningen bedrivs fram-
gångsrikt, ett åtagande som alltid fullföljs. 
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Doktorander

Rekrytering 
Antalet nyantagna doktorander de senaste fyra åren framgår av tabellen på nästa sida 
och mera i detalj av bilaga 12. Den formella antagningen bygger oftast på ett 
successivt framväxande intresse och en informell överenskommelse mellan student  
 
 

Tabell 11. Antagna doktorander i kemi 1998 - 2001     
Källa: Ladok forskarregister          
             
Avdelning 1998 1999 2000   2001   
 Män Kv Tot Män Kv Tot Män Kv Tot Män Kv Tot
Analytisk kemi 2 1 3 5 1 6 2 2 4 2 0 2
Biokemi 4 5 9 1 0 1 0 3 3 5 2 7
Fysikalisk kemi 4 3 7 6 6 12 3 2 5 1 7 8
Kemisk fysik 2 0 2 4 0 4 4 1 5 8 1 9
Molekylär biofysik 1 0 1 2 1 3 1 0 1 2 0 2
Oorganis kemi 1 1 1 2 1 3 4 2 0 2 1 0 1
Organisk kemi 1 1 2 3 1 1 2 4 0 4 0 1 1
Teoretisk kemi 0 1 1 3 0 3 2 0 2 1 0 1
Växtbiokemi 1 1 2 0 1 1 0 3 3 3 0 3
TOTALT MNF 16 14 30 23 13 36 18 11 29 23 11 34
             
Tillämpad biokemi 1 4 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0
Teknisk analytisk kemi 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bioorg kemi (orgk2) 3 0 3 3 0 3 3 2 5 4 3 7
Biofysk kemi (fysk2) 1 0 1 4 0 4 2 1 3 2 0 2
Materialkemi (oorgk2) 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0
SUMMA LTH 8 5 13 9 5 14 8 3 11 7 3 10
             
TOTAL 24 19 43 32 18 50 26 14 40 30 14 44

 
och handledare/avdelning. Vi har ingen statistik över antalet sökande. Det man kan 
konstatera är emellertid att det som regel är god balans mellan tillgång och efterfrågan 
på forskarutbildning i kemi. En viss konjunkturkänslighet kan noteras, särskilt när 
det gäller civilingenjörerna. När industrikonjunkturen är god minskar deras benägen-
het att börja på (eller fullfölja) en forskarutbildning och vice versa. I de grundlägg-
ande ämnena har, som tabellen visar, tillströmningen varit stabil de senaste åren. 
Medelvärdet för perioden 1998 - 2001 är 44 antagna, vilket är något högre än fem år 
tidigare: under åren 1992/93 - 94/95 var medelvärdet 39 antagna. 
 
Det som inger oro är att antalet studenter med kemi som huvudämne minskar (se 
Del 1 ovan) och därmed det lokala rekryteringsunderlaget för forskarutbildningen. 
Det finns därför anledning att se över vår rekryteringsstrategi. Vi bör mer aktivt än 
hittills vända oss till andra lärosäten, framförallt i närområdet – inkl Köpenhamn – 
och visa att en forskarutbildning i Lund kan vara ett alternativ efter grundexamen. 
Överhuvudtaget bör en större nationell och internationell rörlighet eftersträvas, inte 
bara i forskarutbildningen utan också när det gäller påbyggnadskurser och examens-
arbeten. Rekryteringsfrågan återkommer nedan (sid 52, Forskarskolor). 
 
Antagningskrav 
Inom MNF är normalkravet för forskarutbildning i kemi att man har en naturveten-
skaplig utbildning om (minst) 120 poäng, varav 80 poäng kemi, inkl examensarbete 
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om 20 poäng i kemi. I praktiken har det stora flertalet 160 poäng (fil mag) eller civil-
ingenjörsexamen. Inom LTH är normalkravet civilingenjörsexamen eller examen där 
man förvärvat likvärdiga kunskaper. För antagning till ämnet organisk kemi anges 
kravet som grundexamen om minst 160 poäng. 
 
Krav på fördjupning i det egna ämnet betonas för samtliga aktuella ämnen. 
 
Individuell studieplan 
I enlighet med Högskoleförordningen finns inom båda fakulteterna strikta krav på att 
en individuell studieplan skall upprättas vid studiernas början. Först när detta gjorts 
registreras doktoranden i LADOK. Studieplanen skall uppdateras (minst) en gång per 
år. Det åvilar studierektorerna att följa upp att detta sker. 
 
Doktorandgruppens sammansättning 
I tabellen i bilaga 13 förtecknas samtliga doktorander som varit antagna under höst-
terminen 2001. Man kan sammanfattningsvis konstatera att av de knappt 200 aktiva 
doktoranderna är 59 % män och 41 % kvinnor. Som försörjning har drygt 70 % 
doktorandtjänst, ca 10 % utbildningsbidrag, 10 % stipendium och 10 % annat, t ex 
egen försörjning (om flera alternativ angetts innebär det i regel att försörjningen 
ändrats under terminen). Av underlaget till tabellen kan man vidare utläsa att mer-
parten, minst 60 % av doktoranderna, har grundexamen från Lund, minst 10 % har 
utländsk grundexamen medan få kommer från andra svenska lärosäten. Uppgift 
saknas dock för ca en tredjedel av doktoranderna. 
 
Reglerna för utbildningsbidrag och stipendier skiljer mellan NF och LTH. Utbild-
ningsbidrag tillämpas endast inom NF och får endast ges under de första 18 månad-
erna. Inom LTH tillåts stipendier till utländska doktorander, inom MNF även till 
svenska som inte är eller varit anställda vid universitetet. Uppfattningen inom insti-
tutionen om utbildningsbidrag och stipendier går isär. Som fördelar ses att kostnaden 
är betydligt lägre än för en doktorandtjänst, och att man därför kan försörja fler 
doktorander. Nackdelarna är dels att det uppstår olika ”skikt” av doktorander, dels 
att den sociala tryggheten är sämre. 
 
Inom LTH (de grundläggande ämnena) är doktoranderna i något högre grad för-
sörjda med externa medel än inom NF: 
 

  GU- Fakultets- Externa 
  medel medel medel 
 
NF  % 9 55 36 
LTH  % 14 35 51  

 
Det kan nämnas att om man går till de tillämpade kemiteknikämnena är andelen 
extern försörjning ännu högre: 77 %. 
 
Industridoktorander finns i bl a analytisk kemi, molekylär biofysik och teknisk 
analytisk kemi. Kontakten med avdelningen sker genom att doktoranden deltar i 
undervisning och seminarier, och tillbringar perioder där för att bedriva 
litteraturstudier och skriva artiklar.  
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Lärare och handledare

Handledningen 
Det är föreskrivet att varje doktorand skall ha en huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare. Huvudhandledaren skall vara docentkompetent och fast 
anställd vid Lunds universitet. Det är inte ovanligt att forskare utanför den egna 
avdelningen – även vid annat lärosäte eller i industrin – engageras som biträdande 
handledare under kortare eller längre tid. Det kan t ex gälla en expert på en viss 
metodik som doktoranden behöver använda. 
 
I ett laborativt ämne som kemi är det regel att doktoranden har näst intill daglig 
kontakt med någon av handledarna. Särskilt i början av utbildningen sker planering 
och utvärdering av experimenten i nära samarbete mellan handledare och doktorand. 
Efter hand ökar givetvis doktorandens förmåga att arbeta självständigt över längre 
perioder. Som nämnts ingår doktoranden normalt i en forskargrupp, och på arbets-
platsen finns alltid intresserade personer att dryfta små och stora spörsmål med. 
 
Givetvis förekommer avvikelser från denna idealbild. Handledaren kan vara bortrest 
när han/hon som bäst behövs. Doktorand och handledare kan hamna i konflikt med 
varandra. När problemen blir allvarliga och permanenta är det viktigt att det finns 
mekanismer för hur de skall lösas. I första hand skall avdelningsföreståndaren (eller 
den ämnesansvarige) genom samtal eller andra åtgärder inom den egna avdelningen 
försöka bilägga konflikten. Om detta inte går kan doktoranden (eller avdelningsföre-
ståndaren) vända sig till t ex studierektor, som då i samråd med institutionsledningen 
försöker hitta en lösning. Denna typ av ärenden förekommer högst en gång per år. 
 
Handledarutbildning 
Huvudhandledaren skall som nämnts vara docentkompetent. För att bli det krävs 
sedan ca fem år att man genomgått en docentkurs där olika aspekter på handledning 
belyses. Övriga handledare har möjlighet att delta i handledarkurser som NF och 
LTH anordnar regelbundet i samarbete med UPC. 
 
I februari 2001 ordnade Kemicentrums forskarutbildningsnämnd en temadag om 
handledning med ca 120 deltagare, 40 handledare, resten doktorander. Bl a talade 
Philip Zandén om Handledarens roll från en regissörs perspektiv.  
 
Handledning och handledarutbildning är en mycket aktuell fråga inom Lunds uni-
versitet, som satsar stora resurser på handledarutbildning och andra aktiviteter som 
seminarier om handledning och coachning. Naturvetenskapliga fakulteten anordnar 
en seminariedag om handledning den 22 april 2002. LTH kommer att ha en forskar-
utbildningsdag i maj 2002 där dessa frågor kommer att diskuteras. 
 
 
Jämställdhet

Som framgår av bilaga 12 är könsfördelningen bland doktoranderna totalt sett relativt 
jämn (41 % kvinnor och 59 % män i de aktuella ämnena). Dessvärre gäller detta inte 
handledarna. Bland forskarassistenter och lektorer är andelen kvinnor ca 25 %, bland 
professorerna mindre än 10 %. Det råder sålunda brist på kvinnliga förebilder bland 
handledarna. I LTHs regler sägs uttryckligen att i "valet av handledare tas hänsyn till 
doktorandens behov av synpunkter från och förebilder av båda könen." 
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För att öka andelen kvinnliga forskare har ett antal forskarassistenttjänster för 
kvinnor inrättats. F n är tre av totalt 30 tjänster i de aktuella ämnena av den 
karaktären. 
 
Av bilaga 12 framgår också att det finns avdelningar där de kvinnliga doktoranderna 
är betydligt färre än de manliga. Det tillsammans med manlig dominans bland hand-
ledarna gör att kulturen på sina håll upplevs som mera anpassad för män än för 
kvinnor, och att kvinnor har svårare att hävda sig i en sådan miljö. 
 
Främst i samband med handledarutbildning (se föreg avsnitt) bör risken för diskrimi-
nering på grund av kön uppmärksammas. Vi bör givetvis göra vad vi kan för att stöd-
ja doktorander som vill kombinera studier med familjebildning. Den dåliga sociala 
tryggheten med stipendier bör uppmärksammas. Föräldraledighet (eller annan paus) 
skall underlättas och stödjas. 
 
Som nämnts finns många utländska medborgare bland doktoranderna – och bland 
postdoktorer. I Lund finns en förening (Lund University Foreign Friends, LUFF) 
som ordnar många aktiviteter för dessa gäster. Kemicentrum har vidare ett stort 
bestånd (ca 80) lägenheter som gästforskare och -doktorander kan hyra. Hur väl en 
enskild doktorand integreras på en avdelning varierar givetvis. Det finns alltid en risk 
för ”segregering” i fikarummet – med ett engelskspråkigt och ett svenskspråkigt bord! 
Några allvarliga fall av etnisk diskriminering har emellertid inte avhörts. 
 
 
Infrastruktur
 
Varje doktorand har en arbetsplats på institutionen, med tillgång till laboratorium, 
mätutrustning, etc och också skrivplats med dator. Som diskuterats tidigare är lokal-
erna i delar av byggnadskomplexet i stort behov av upprustning och anpassning till 
tidens krav. En ombyggnad är planerad, med kurslokalerna och ett nytt studie-
centrum högst prioriterade. I studiecentret ingår emellertid nya bibliotekslokaler och 
mötesplatser som ett väsentligt inslag, vilket innebär stora fördelar även för forskar-
utbildningen. Vidare kommer forskning som kräver särskilt god ventilation att få nya 
lokaler. 
 
Doktoranden har tillgång till all relevant vetenskaplig litteratur, antingen elektroniskt 
(via Internet) eller via något av biblioteken vid  Lunds universitet. Kemicentrums 
bibliotek är välförsett med (tryckta) tidskrifter inom kemi/kemiteknikområdet. 
Flertalet avdelningar har handbibliotek med framförallt textböcker och monografier. 



Del 2: Forskarutbildningen 
_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

45 

Process

Doktorandernas påverkansmöjligheter

Det är självfallet så att doktoranden efter hand tar ökat ansvar för sin utbildning; det 
är ju ett av de viktigaste målen med forskarutbildningen.  
 
Kurser, seminarier, konferenser, praktik
 
Kurser 
Som nämnts tidigare innehåller forskarutbildningen kurser om sammanlagt 40 - 60 
poäng (till doktorsexamen; i allmänhet 20 – 30 poäng till licentiatexamen). I flertalet 
ämnen är vissa kurser obligatoriska medan återstoden anpassas efter doktorandens 
individuella behov. Kurserna kan ge specialiserade kunskaper t ex om tekniker som 
används i avhandlingsarbetet, men ska också ge bredd och mognad i doktorandens 
utbildning. Specialistkurser anordnas oftast av berörd avdelning, men ibland hänvisas 
doktoranden t ex till annat lärosäte om expertisen finns där.  
 
Mer allmänna kurser anordnas av områdena (NF och LTH) och institutionen. Ut-
budet är varierat och brett: 
 

Vetenskapsteori och etik , 3p  
Kommunikationsteknik, 3p 
Information Management and Reading Skills, 2p 
Technical Writing for Publication, 4p  
Seminarium/kurs i Patenträtt, 1p  
Projektledning i FoU-projekt, 3-6p 
Pedagogisk introduktionskurs för doktorander, 1p 
Pedagogisk kurs för KC-doktorander, 1p  
Hazards associated with work in the chemical laboratory, 3-5 p 
Försöksplanering, optimering och multivariata analysmetoder (kemometri), 5p  
Matematik för kemister, 5p  
Statistics and measurement quality in chemistry, 3p  
Arbetsmiljö och miljöhänsyn för kursassistenter, 1p  

 
Varje doktorandkurs har en kursansvarig, vilken i regel har ett mycket stort inflytande 
på kursens innehåll, uppläggning och examinationssätt. Kursernas uppläggning 
varierar kraftigt, från ren litteraturinläsning till föreläsningsserier och till ren 
metodik-träning. Externa lärare och föreläsare utnyttjas ofta. Examinationssättet 
varierar från traditionell (muntlig eller) skriftlig tentamen till tentamensfria kurser. 
 
I de aktuella ämnena är flertalet kurser öppna för deltagare från andra avdelningar, 
även från den andra fakulteten. Många doktorandkurser ges i samarbete mellan flera 
avdelningar. Det är emellertid vår bedömning att Kemicentrum i sin breda kompe-
tens har en potential som borde utnyttjas ännu bättre. Forskarutbildningsnämnden, 
FUNK, arbetar i denna riktning, men flera faktorer motverkar utvecklingen. En är 
den pressade arbetssituation som många lärare har. Att utarbeta en ny kurs tar 
mycket tid, tid som man inte har. Även den kärva ekonomin verkar hämmande.  
 
En möjlighet som bör utredas är att ge all forskarutbildning vid institutionen en 
fastare organisation, med forskarskolorna som förebild. Förutsatt att tillräckliga 
resurser avdelas skulle man uppnå såväl ett bredare utbud av ändamålsenliga dok-
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torandkurser som andra fördelar. Denna möjlighet utvecklas närmare nedan (sid 52, 
Forskarskolor) 
 
Seminarier 
Seminarier är en integrerad och väsentlig del av forskarutbildningen, och anordnas 
regelbundet i alla ämnen. Doktoranden skall delta aktivt i seminarierna, och bör själv 
ge minst ett seminarium. Flertalet seminarier är öppna för alla intresserade, alltså 
även för doktorander i andra ämnen. 
 
Konferenser 
Naturvetenskaplig forskning är en utpräglat internationell verksamhet. Att delta i det 
internationella erfarenhetsutbytet och skaffa sig ett internationellt kontaktnät är 
nödvändigt för varje forskare i våra ämnen. Här fyller internationella konferenser en 
viktig funktion. I praktiken deltar alla våra doktorander i minst en större konferens, 
ofta med egen (poster)presentation. Även aktiviteter av mera begränsat omfång före-
kommer. Exempelvis anordnas nationella konferenser/workshops i yt- och kolloid-
kemi och i teoretisk kemi årligen. I forskarskolor och kompetenscentra, etc, är interna 
workshops ett viktigt inslag i verksamheten. 
 
Praktik 
Praktik ingår normalt inte i forskarutbildningen. 
 

Avhandling

Doktors- och licentiatavhandlingar 1998 - 2001 är förtecknade i bilaga 14. 
 
Som redan framhållits ingår doktoranden i en större eller mindre forskargrupp, och 
avhandlingsarbetet utgör ett delprojekt i gruppens forskning. Ämnet för avhand-
lingen kan alltså sägas styras av gruppens forskningsinriktning. Doktorandens val-
möjlighet ligger  främst i det att han/hon kan välja ämne och handledare (forskar-
grupp). Självfallet kan inriktningen på avhandlingsarbetet påverkas under utbildning-
ens gång beroende på doktorandens initiativ och på de resultat som framkommer. 
 
Resultaten publiceras normalt efter hand som artiklar i (referee-granskade) inter-
nationella tidskrifter. Eftersom arbetet ingår i en forskargrupps verksamhet är det 
ovanligt att doktoranden står som ensam författare. När tiden är mogen samman-
ställer doktoranden en sammanläggningsavhandling med en sammanfattning. Det 
finns inga uttalade krav på ett minsta antal artiklar, utan avhandlingens kvalitet 
bedöms utifrån helheten.  
 
 
Undervisnings- och examinationsformer

Se ovan under Kurser 
 
 
Samarbetsformer

Forskning i kemi präglas av samarbete, inte bara inom en forskargrupp utan även i 
hög grad med andra grupper, inom- och utomlands. Ett exempel är den nämnda 
forskarskolan i läkemedelskemi, som kan sägas vara forskarutbildning i organiserad 
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samverkan mellan MNF (som är värd), LTH och Medicinsk fakultet i Lund samt 
Växjö universitet och högskolorna i Kalmar, Kristianstad och Halmstad.  
 
Samarbetet mellan universitet och högskolor runt Öresund ("Øresundsuniversitetet") 
tar sig bl a uttryck i att våra doktorander deltar i kurser och seminarier t ex i Köpen-
hamn. 
 
När det gäller samverkan med näringsliv eller andra potentiella avnämare är täta 
kontakter på individnivå vanliga. Organiserat samarbete förekommer i olika former. 
Ett exempel är då man har industridoktorander (se ovan sid xx). Vidare finns vid flera 
avdelningar adjungerade professorer: personer från näringslivet som på deltid (i regel 
20 %) medverkar i ett ämne som lärare och handledare.  
 
Omfattande samarbete sker i kompetenscentra, konsortier, etc, oftast med både 
näringslivs- och vetenskapliga partners. Ett exempel är CAP (Centrum för amfifila 
polymerer från förnyelsebara råvaror vid Lunds universitet). Centret involverar 
forskargrupper vid fysikalisk kemi 1, biokemi, analytisk kemi, polymerteknologi, 
teknisk analytisk kemi och livsmedelsteknologi. Sex industrier (Akzo Nobel Surface 
Chemistry, AstraZeneca R&D Mölndal, EKA Chemicals, Lyckeby Stärkelsen, SCA 
Research,  Tetra Pak) är medlemmar. Dessa står för 1/3 av finansieringen, och 
medverkar också aktivt i formulering och uppföljning av forskningsprojekt. Centrum 
för bioseparation, där bl a forskargrupper från biokemi och tillämpad biokemi deltar, 
fungerar på liknande sätt. 
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Resultat

Prestationer

Tabellen visar antalet examina de senaste fyra åren samt medianstudietid (examina 
per avdelning anges i bilaga 12). Det framgår att situationen är stabil, med drygt 
trettio (34 i snitt) doktorsexamina per år. Eftersom antagningen fem år tidigare – 
1992/93 - 94/95 – var 39 i genomsnitt bekräftas den bild vi fått fram tidigare, att ca 
80 % av doktoranderna avlägger doktorsexamen. 
 

Tabell 12. Antal licentiat- och doktorsexamina 1998 - 2001 

 1998 1999 2000 2001 
 Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot 
Antal licentiat-
examina 

2 2 4 0 2 2 2 3 5 2 3 5 

Studietid, månader 
(median) 

25 40  - 57  58 63  41 36  

Antal doktors-
examina 

12 28 40 14 17 31 16 19 35 13 18 31 

Studietid, månader 
(median) 

69 67  70 60  62 61  62 60  

 
Studietiden till doktorsexamen synes ha stabiliserat sig strax över 5 år, vilket är 
mycket nära idealet, med tanke på att många doktorander enligt bilaga 11 har kurs-
tjänstgöring eller annat institutionsarbete om 10 - 20 %. 
 
 
Uppföljning av doktorander

Tidigare undersökningar 
Inom Kemicentrum har vi en lång tradition av uppföljande undersökningar. Redan 
1982 ställdes frågan "Vad har hänt med 1974 års doktorander?" (dvs de som 
påbörjade sin forskarutbildning vid Kemicentrum 1974). Några år senare – 1990 – 
ställdes samma fråga om 1983 års doktorander. Båda undersökningarna visade att ca 
80 % av de antagna avlagt examen, 60 % doktorsexamen och 20 % licexamen inom 
LTH, medan doktorsexamen dominerade inom MNF. En grundligare undersökning 
gjordes 1983 genom en enkät till alla som disputerat vid Kemicentrum 1978 - 82. 
Här framgick att en forskarutbildning hos oss gav jobb, i det stora flertalet fall jobb 
som var adekvat i förhållande till utbildningen. Under åren 1995 - 1999 har vi 
årligen frågat vad som hänt de nyexaminerade, dvs de som examinerades läsåret 
innan. Exempelvis, för de 47 som disputerade vid Kemicentrum 1997/98 gällde ca 
ett år senare att 8 var postdoktorer i utlandet, 7 var kvar på institutionen, 23 arbetade 
i industrin medan 9 ägnade sig åt annat (de flesta barnlediga, en var arbetslös). 
Resultaten för andra år var likartade. 
 
Aktuella undersökningar 
Vid Avdelningen för fysikalisk kemi 1 tog man under 2001 ett initiativ för att få 
återkoppling från de färdiga doktorerna. Man vände sig till de 24 som disputerat i 
ämnet under femårsperioden 1996 - 2000. Dessa fick först besvara en enkät (17 av 
24 svarade). Enkätsvaren, som redovisas i detalj i bilaga 15, var generellt mycket 
givande och konstruktiva. Därefter ordnades en återträff i oktober 2001 då 16 av de 
yrkesverksamma doktorerna sammanträffade med 22 nuvarande doktorander och 9 
handledare vid avdelningen. Återträffen bedömdes som mycket värdefull för alla 
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deltagande parter. Planer finns på att göra återträffen till ett årligen återkommande 
evenemang. 
Forskarutbildningsnämnden inom NF har under 2001 genomfört en enkät till alla som 
disputerat vid NF  under perioden 1990 - 1999. Av samtliga 552 har 534 kunnat nås 
på aktuell adress. 275 svar (51,5 %) har kommit in. Resultatet redovisas på adressen 
http://www.pixe.lth.se/mnf/DEnkat/index.asp. Den låga svarsfrekvensen gör att 
osäkerheten i resultaten är relativt stor. Doktorer i kemi, fysik, biologi, etc, går inte 
att särskilja. Med dessa reservationer i minne kan man konstatera att de båda aktuella 
undersökningarna ger en i stora drag likartad bild. Doktorerna får jobb. Forskar-
utbildningen är en tuff men givande tid. Balansen mellan kurser och avhandlings-
arbete är god. Man får dock intrycket att lagarbete och samarbetsanda dominerar på 
Avd för fysikalisk kemi medan ensamarbete är vanligare på fakulteten som helhet. 
Även om helhetsintrycket är positivt saknas inte konkreta förbättringsförslag. Flera 
doktorander i fysikalisk kemi efterlyser sålunda mer positiv feedback. Man hade också 
velat ha mera träning i framförallt muntlig framställning. 
 
Inom LTH-kemiteknik har (liksom inom övriga delar av LTH) en enkät liknande den 
inom NF nyligen avslutats. Den avser alltså alla ämnen inom LTH-delen av Kemi-
centrum, även de tillämpade. Den vände sig till dem som examinerats 1996 – 2000, 
och fokuserade på arbetsvillkor efter avslutade forskarstudier samt synpunkter på 
forskarutbildningens innehåll. Några viktiga slutsatser är: 
 

• Bland kvinnorna var 67 % och bland männen hela 76 % verksamma inom 
privat eller offentlig sektor utanför högskolan 1-5 år efter examen, medan den 
resterande andelen ( för kvinnor 27 % och för män 24 %) arbetar vid ett svenskt 
eller utländskt universitet. Intressant är att för både kvinnor och män så arbetar 
relativt många i företag utanför Sverige. 

• Generellt var skillnaden mellan kvinnor och män liten. Det gällde t.ex. både lön 
efter examen och arbetsuppgifter. Detta stämmer bra med andra liknande en-
käter, t.ex. den som gjordes av Sveriges Universitets & Högskoleförbund 1999. 

• För rekrytering till forskarutbildningen verkar det som om lönen för de flesta 
spelar en förhållandevis mindre roll medan utbildningens innehåll     betyder mest. 

• Lönen efter avslutade forskarstudier ligger i nivå med eller över den som en per-
son med enbart grundutbildning får (med samma grundexamensår). Detta bör 
föras fram som ett positivt rekryteringsargument. 

• I huvudsak verkar uppfattningen vara att forskarutbildningen varit en god för-
beredelse inför andra arbetsuppgifter. Några saker som saknas som ofta nämns är 
kurser i projektledning och projektplanering, industrialisering, ekonomi och 
omvärldsperspektiv.  

• Av de personer som besvarat enkäten kom endast 4 % från ett annat svenskt 
universitet. Ur flera synpunkter (breddat underlag, bidrar med annan kompetens 
etc.) måste det anses som positivt om vi kunde öka denna andel.  

 
Efterfrågan på doktorer 
Som konstaterats får våra doktorer adekvata jobb efter examen. När konjunkturerna 
är goda märks en tendens att doktorander övergår till näringslivet utan att avsluta 
utbildningen. Det har då även varit svårare att rekrytera lovande unga forskare till 
postdoktor- och forskarassistentanställningar. Men i det långa loppet råder god balans 
mellan tillgång och efterfrågan på doktorer i kemi. 
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På den regionala arbetsmarknaden är läkemedelsbranschen en stor avnämare till våra 
forskarutbildade. Denna domineras av ett stort företag, något som naturligtvis inne-
bär en potentiell risk. Skulle företaget flytta sin forskning någon annanstans minskar 
chansen för våra doktorer att få jobb i närområdet. Å andra sidan är tillväxten inom 
branschen god och många nya mindre läkemedelsföretag bildas i Öresundsregionen. 
Detsamma gäller bioteknikbranschen. 
 
För närvarande är våra möjligheter att erbjuda nya doktorer en fortsatt akademisk 
karriär mycket begränsade på grund av de ekonomiska åtstramningarna. Som 
diskuterats i sammanfattningen ovan inger detta mycket stor oro eftersom det 
innebär att återväxten uteblir. Om ingen ändring snabbt kommer till stånd kommer 
det om några år att uppstå en stor brist på handledare och lärare i våra ämnen. 
 
Genomströmning och avbrott 
Studietiderna har kommenterats i anslutning till tabell 12 på sid 48. 
 
Avbrottsfrekvensen i de aktuella ämnena är ca 20 %. Detta är inget anmärkningsvärt. 
Många avbrott beror på att vederbörande funnit det mera attraktivt att söka sig ut i 
förvärvslivet. Givetvis förekommer det också avbrott som beror på att forskarutbild-
ningen gått i stå av något skäl. 
 
 
Utvärdering och kvalitetsarbete 
 
Historik 
Vi har inom Kemicentrum en lång tradition av kvalitetsarbete i forskarutbildningen. 
Forskarutbildningsnämnd och studierektor för forskarutbildning har funnits i mer än 
20 år med det uttalade syftet att söka förbättra kvaliteten i forskarutbildningen. En 
rad ändamålsenliga kurser har utarbetats. Krav på individuella studieplaner har 
funnits sedan länge. Dock har som nämnts ovan kontrollen av efterlevnaden skärpts 
betydligt på sistone. Andra inslag i kvalitetsarbetet är de uppföljningar och andra ak-
tiviteter som beskrivits tidigare. Stor vikt har lagts vid information till doktoranderna. 
En katalog över forskarutbildningskurser har funnits sedan ca 1980. En "Lathund för 
disputation och doktorsexamen" utarbetades 1989. Numera är all information 
samlad på vår hemsida (http://www.kc.lu.se/forskarutbildning/index.htm). 
 
Områdenas insatser 
Under senare år har områdena (NF och LTH) agerat mycket kraftfullt för att 
säkerställa kvaliteten i forskarutbildningen. Båda har sålunda som nämnts inrättat 
forskarutbildningsnämnder och utarbetat studiehandböcker för forskarutbildning. 
Man erbjuder som nämnts ett stort antal doktorandkurser, liksom handledar-
utbildning. Inom LTH har de allmänna studieplanerna omarbetats och nya antagits 
2001. Studiehandböckerna och annan viktig information finns på hemsidorna 
(http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning_forskarutbildning/index.html resp 
http://www.lth.se/FFI/FU_s.html). 
 
Kvalitetsarbete vid Kemicentrum 
Eftersom forskarutbildningen är en integrerande del av vår verksamhet berörs den i 
hög grad av allt kvalitetsarbete som bedrivs inom institutionen. Här skall nämnas 
Kvalitetsutvecklingsplan för Kemicentrum som antogs 1999 och Strategisk plan (för den 
vetenskapliga utvecklingen) antagen 2000. I den förra pekades bl a på behovet av 
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kvalificerade doktorandkurser, en fråga som forskarutbildningsnämnden framgångs-
rikt bearbetat. Frågan om forskarskolor togs också upp. Behovet av bättre nätbaserad 
information betonades. Vidare underströks kravet på en upprustning av lokalerna, 
liksom behovet av attraktiva träffpunkter för spontant idéutbyte, det senare inte 
minst viktigt ur doktorandsynpunkt. Vi återkommer till dessa punkter nedan under 
Måluppfyllelse. 
 
I Strategisk plan diskuteras ingående hur institutionens vetenskapliga verksamhet 
skall inriktas för att det för forskarutbildningen så viktiga breda utbudet av hög-
kvalitativ forskning skall vidmakthållas och utvecklas. Förankringen i omvärlden 
betonas, så att doktorernas kompetens motsvarar avnämarnas krav. 
 
Lärarenkät K som genomfördes 1999 har kommenterats i Del 1 ovan. 
 
Aktuella diskussioner 
En intressant diskussion om forskarutbildningens innehåll kom upp hösten 2001. 
Den initierades av doktoranden i fysikalisk kemi Jesper Sjöström genom ett inlägg i vår 
personaltidning, med inledningen 
 

– Jag önskar att filosofiska, samhällsvetenskapliga och historiska aspekter av kemi, 
kemiforskning och kemiundervisning skulle diskuteras mer av Kemicentrums forskare 
och studenter. 
 

Jesper inbjöds att utveckla sina tankar vid ett lunchmöte med Kemicentrums 
avdelningsföreståndare, där hans synpunkter mötte ett positivt gensvar, samtidigt 
som det framhölls att utrymmet i forskarutbildningen för perspektivvidgande inslag 
är begränsat av tidsskäl. Det är upp till FUNK att i sin planering beakta behovet av 
att sätta in kemin i ett större sammanhang. Diskussionen pekar också på avsaknaden 
av naturliga mötesplatser inom Kemicentrum. I planeringen av Kemicentrums upp-
rustning har högsta prioritet getts åt ett centralt belägen cafeteria där studenter,  
doktorander och lärare kan träffas och utbyta tankar och idéer.  
 
Våren 2002 har speciellt kvinnliga doktoranders situation uppmärksammats mycket 
när det kom fram att 8 % av de kvinnliga doktoranderna vid Lunds universitet var 
långtidssjukskrivna (mot 1 % av de manliga). Även om situationen här är betydligt 
bättre – mindre än 1 % är långtidssjukskrivna – sätter den ändå fokus på doktor-
andernas utsatta situation. Vikten av noggrann uppföljning liksom av handledar-
utbildning betonas. 
 
 
Måluppfyllelse

Som nämnts anges verksamhetsmålen och strategin för att uppnå dem i Kvalitets-
utvecklingsplan för Kemicentrum (1999). Beträffande forskarutbildningen kan vi 
konstatera följande. 
 
Kurser 
FUNKs och områdenas arbete för att öka utbudet av kvalificerade forskarutbildnings-
kurser är framgångsrikt, men ytterligare förbättringar behövs. Ett sätt vore att etablera 
forskarskolor: se nedan 
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Information 
Kemicentrums webbsidor (www.kc.lu.se) har utvecklats kraftigt. Resurser har avsatts 
så att en webbmaster kunnat anställas. Forskarutbildningen har en egen sida där vi 
strävar efter att ge så allsidig och aktuell information som möjligt. 
 
Upprustning av lokaler 
Planerna på en upprustning av våra lokaler konkretiseras som nämnts alltmer, men 
ännu återstår ca ett år till byggstart. 
 
Forskarskolor 
Framsynt arbete på många händer har lett till att flera forskarskolor med stark knyt-
ning till institutionen etablerats (se sid 37). Forskarskolorna har i allmänhet goda 
ekonomiska resurser. Det finns därför en viss risk att de doktorander som tillhör en 
forskarskola ses som särskilt gynnade jämfört med övriga doktorander. Av detta och 
flera andra skäl som berörts tidigare bör vi överväga att ge all forskarutbildning en 
fastare organisation enligt forskarskolemodell. Förutsatt att tillräckliga resurser avsätts 
skulle detta bl a kunna innebära följande: 
 
• Rekryteringen sker genom bred utlysning på fasta tider. 
 
• Ett brett utbud av ändamålsenliga kurser garanteras. 
 
• Workshops och andra aktiviteter underlättar för doktoranden (och handledaren) 

att etablera kontakter och skapa nätverk av olika slag. 
 
• Doktoranderna som grupp får en starkare ställning. 
 
Forskarutbildningen får dock inte bli så reglerad att doktoranders och handledares 
eget ansvar och handlingsfrihet stryps.

Sammanfattande värdering av
forskarutbildningen
 
Eftersom många aspekter är gemensamma för grund- och forskarutbildningen har vi 
valt att ge en gemensam sammanfattning: se ovan sid 3! 
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