
4.5 Utbildningsplan för kandidatprogrammet i kemi 
 

4.5.1 Beskrivning av programmet 
Kurserna inom programmet är på grundnivå. Inom programmet finns möjligheter att i slutfasen  
välja kurser från avancerad nivå. En kandidatexamen i huvudområdet Kemi innehåller kurser om minst 90 
hp kemi och 30 hp i ett biområde, och kan kompletteras med kurser inom andra områden vid Uppsala 
universitet eller vid andra lärosäten, inom eller utom landet. Kandidatprogrammet i Kemi vid Uppsala 
universitet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser inom kemi, matematik och andra naturvetenskapliga 
ämnen. Kunskaper och färdigheter byggs progressivt upp i kurser som i ökande komplexitet och genom val 
leder till fördjupning inom något av kemins ämnesområden. Utbildningen är organiserad i ett grundblock 
av obligatoriska kurser om 90 hp. Därefter görs ett val av kurser med möjlighet till specialisering inom 
någon del av kemins ämnesområden. I slutfasen av kandidatutbildningen ska ett självständigt arbete om 15 
hp genomföras inom en valt ämnesområde inom kemin. 
Under kemikurserna kommer ca en halv dag per högskolepoäng att schemaläggas med information om 
företag med kemirelaterad verksamhet och information om aktuell forskning men även information om 
relevanta kemiska fenomen och processer. 
 
Under utbildningens senare del finns möjlighet att förutom matematik och naturvetenskapliga ämnen även 
välja kurser från andra områden. 

4.5.2 Övergripande mål för utbildningen 
En kemiutbildning på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper inom ett huvudämne 
och därtill stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde. Utbildningen ska förbereda för ett 
arbete inom näringsliv och myndigheter, eller för fortsatta studier på avancerad nivå. Efter utbildningen ska 
den studerande ha goda och breda kunskaper i kemi och kunna använda dem för fortsatta studier eller för 
verksamhet inom näringsliv eller offentlig sektor. Den studerande skall kunna medverka i, och tillföra 
relevanta kunskaper och metoder till, forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom skilda 
områden. 

4.5.3 Mål som förväntade studieresultat 
Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) ska studenten inom kemiområdet  
 
• ha goda och breda kunskaper i kemi och kunna använda dem för fortsatta studier och för verksamhet 

inom näringsliv eller offentlig sektor. 
• kunna använda, jämföra och kritisera olika kemiska teorier och modeller för att förklara kemiska 

fenomen, samt motivera när de olika modellerna är tillämpbara. 
• kunna förklara atomers och molekylers egenskaper och växelverkan, samt avgöra vilka makroskopiska 

egenskaper som de ger upphov till. 
• ha laborativa kunskaper och färdigheter för att kunna hantera inom kemin viktiga metoder, tekniker 

och instrument. 
• kunna självständigt och i grupp planera och värdera olika laborativa moment inom en eller flera 

kemiska inriktningar 
• kunna göra beräkningar av kemiska system och använda det matematiska språket för att förstå och 

beskriva kemiska principer. 
• kunna använda kunskap från angränsande naturvetenskapliga ämnen för att fördjupa förståelsen för 

kemiska fenomen. 
• kunna tillämpa kemisk teori och praktiskt handhavande på områden utanför den rena kemin. 
• kunna inhämta kemisk kunskap för att kunna hantera kemikalier säkert i överensstämmelse med 

gällande lagar och förordningar. 
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4.5.4 Programmets uppläggning 
Under terminerna 1 och 2 läses grundläggande kurser i matematik och kemi tillsammans med 
civilingenjörsutbildningen i kemiteknik. Termin 3 innehåller gemensamma kemikurser på programmet. 
Under terminerna 4-6 finns olika valmöjligheter med undantag att viss kurs måste läsas beroende på 
behörighetskrav för det avslutande självständiga arbetet under termin 6. Denna behörighetsgivande kurs 
väljs beroende på valt område för det självständiga arbetet. Kurser kan också väljas under terminerna 4-6 
från andra fakultetsområden än det teknisk-naturvetenskapliga. 

4.5.5 Programmets kurser 
Studiegången inom programmet anges nedan per studieår. Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 
betyder alltså år ett period ett osv. Område anges med förkortningarna B = biologi, D = datavetenskap, F = 
fysik, G = geovetenskap, K = kemi, M = matematik och T = teknik. Ö = övrigt.  
 
Period Kurskod Kursbenämning Hp Nivå Område 
11 1MA010 Baskurs i matematik 5 A M 
 1KB000 Kemiska principer I 10 A K 
12 1MA013 Envariabelanalys (5) A K 
 1KB001 Kemiska principer II 5 A K T 
 1MA025 Linjär algebra och geometri I 5 A M 
13 1MA013 Envariabel analys (5)10 A M 
 1KB002 Kemiska ämnens struktur och funktion 10 AB K T 
14 1KB003 Kemiska reaktioner 10 AB K T 
 1KB004 Cellens kemi 5 AB K 
Från period 21 är planen preliminär 
21  Kvantmekanik, kemisk bindning och 

spektroskopi 
10   

  Termodynamiska principer 5   
22  Separation, rening och kemisk analys 15   
23  Biokemi 15   
  Organisk kemiska tekniker 15   
24  Polymerkemi 5   
  Fysik för kemister 5   
  Elektrokemi 5   
31  Biofysikalisk kemi 10   
  Beräkningsvetenskap 5   
32  Molekylmodellering 5   
  Kemisk fysik 15   
  Ytbioteknik 10   
  Miljöteknik 5   
  Fasta tillståndets kemi (5)   
33  Fasta tillståndets kemi (5)10   
  Materialkemi 5   
  Molekylär igenkänning 10   
  Koordinationskemi 5   
  Kolloider och mjuka material 10   
  Dynamik i kemiska system 5   
  Analytisk kemi 15   
  Forskningspraktik 5   
34  Självständigt arbete 15 C K 
 

 2

Uppsala universitet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

2007-2008



 
Ingång för samhällsvetare 
 

 
 
 
  

Period Kurskod Kursbenämning Hp Nivå Område 
11-12 1BG107 Biovetenskap 30 A Ö 
13 1KB000 Kemiska principer I 10 A K 
 1KB001 Kemiska principer II 5 A K T 
14 1KB002 Kemiska ämnens struktur och funktion 10 AB K T 
 1KB004 Cellens kemi 5 AB K 
      

 
 
 
 

 
Termin 3-6  Kurser i matematik 30 Hp 
  Kurser i kemi enligt ovan. 
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