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 Bilaga 2 Progressionsplan för naturvetenskaplig  
masterexamen, huvudområde Bioinformatik 

Biologiska institutionen 

Progressionsplan för naturvetenskaplig 
masterexamen, huvudområde 
bioinformatik  
En generell examen ska uppfylla de nationella examensmålen och ha en 
successiv, poängangiven fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett 
examensarbete. I denna progressionsplan för en naturvetenskaplig 
masterexamen i huvudområdet bioinformatik beskrivs de kursfordringar 
som krävs för examen. I en detaljerad matris framgår hur kursmålen i 
de enskilda obligatoriska kurserna i två etapper (etappmål) leder fram 
till examensmålen.  

Beslutsuppgifter  
Beslut: Fakultetsstyrelsen 2020-02-05 
Ändringsuppgifter: Reviderad av utbildningsnämnden 2022-05-25 
Diarienummer: U 2022/353 

 
Inriktning Bioinformatik 

Obligatoriska kurser 45 hp 
BINP11 Bioinformatik och sekvensanalys, 7,5 hp 
BINP16 Programmering i Python, 7,5 hp 
BIOS13 Modellering av biologiska system, 7,5 hp 
BIOS14 Bearbetning och analys av biologiska data, 7,5 hp 
BINP28 DNA-sekvenseringsinformatik I, 7,5 hp 
BINP29 DNA-sekvenseringsinformatik II, 7,5 hp 
 
Valbara kurser minst 15 hp 
BINP35 Bioinformatik: Forskningsprojekt, 7.5 hp 
BINP37 Bioinformatik: Forskningsprojekt, 15 hp 
BINP39 Bioinformatik: Forskningsprojekt, 30 hp 
BINP36 Bioinformatik, Praktik, 7,5 hp 
BINP38 Bioinformatik, Praktik, 15 hp 
BIOR92  Genetisk analys 
 
Valfria kurser 0-30 hp 

Examensarbete 30-60 hp 
BINP50 Bioinformatik: Examensarbete – masterexamen, 30 hp 

https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP11
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP16
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BIOS13
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BIOS14
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP28
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP29
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP35
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP37
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP39
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP36
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP38
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BIOR92
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP50


Sida 2 av 14 

BINP51 Bioinformatik: Examensarbete – masterexamen, 45 hp 
BINP52  Bioinformatik: Examensarbete – masterexamen, 60 hp 

 
 

 

Examensmål 1 
a) visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt 
fördjupande kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
b) visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP51
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/BINP52
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Etappmål 1 
BINP11 
Efter avslutad kurs ska studenten ha: 
• kunskaper om omfattningen av och potentialen i den biologiska 

sekvensinformation som ackumulerats i publika databaser från 
molekylärbiologiska och genomiska studier samt en förståelse för grundläggande 
koncept och algoritmer för utnyttjande av denna information 

• färdighet i att använda olika biodatabaser, program och andra bioinformatiska 
verktyg för att omsätta dessa data till kunskap relevant för molekylära studier av 
DNA, RNA och proteiner samt de cellulära processer de ingår i 

• kunskap om hur biologiska problem kan lösas med bioinformatiska verktyg och 
hur de erhållna resultaten kritiskt kan utvärderas 

 
BINP16 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• uppvisa grundläggande kompetens inom programmering 
• beskriva hur programmering kan appliceras på bioinformatiska problem 
• översiktlig beskriva hur en dator fungerar 
• redogöra för användandet av kommandoskal i Unix-liknande miljöer 
• programmera i Python på en grundläggande nivå 
• skriva program för enklare sekvensanalys 
• använda kommandoskal i Unix-liknande operativsystem 

BIOS13 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• i allmänna termer redogöra för modellers tolkning, användningsområden och 

begränsningar 
• beskriva matematiska och numeriska metoder som används för att analysera 

enklare modeller 
• beskriva hur neurala nät och genetiska algoritmer används inom modellering 
• lösa matematiska uppgifter inom grundläggande algebra och analys 
• utföra grundläggande programmering i R 
• modellera ett biologiskt system utifrån en given uppgift eller frågeställning 

Etappmål 2 
BINP50, BINP51, BINP52 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• redovisa ämneskunskaper och detaljerat redogöra för det aktuella kunskapsläget 

inom ämnesområdet 
• på ett fördjupat sätt redogöra för metoder tillämpliga inom ämnesområdet samt 

metodernas möjligheter och begränsningar 
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• använda matematiska och numeriska metoder för att analysera enklare 
dynamiska, statiska eller probabilistiska modeller, såsom stabilitetsanalys, 
optimering eller riskanalys 

BINP28 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• redogöra för de bioinformatiska grunderna inom genom-, transkriptom- och 

amplikon-sekvensering 
• beskriva bioinformatiska analyser i form av genprediktion, expressionsanalys, 

abundansberäkning och taxon-klassificering 
• programmera med avseende på sekvensanalys 
• behärska Linux-baserade operativsystem inklusive kommandoskal 
• genomföra grundläggande bioinformatiska analyser 

BINP29 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• fördjupat redogöra för genom-, transkriptom- och amplikon-sekvensering ur ett 

bioinformatiskt perspektiv 
• beskriva storskaliga bioinformatiska analyser, inklusive klassificering av 

genetiska varianter, fylogenetisk analys och fördjupad annotering av sekvenser 
• bearbeta data från högeffektiv DNA-sekvensering 
• använda algoritmer och program utifrån biologisk förståelse 
• skriva egna program för sekvensanalys 
• bygga enkla databaser och visualisera resultat på internet 
• genomföra storskaliga bioinformatiska analyser 
• kunna beskriva den centrala katabolismen (glykolys och citronsyracykel) vad 

gäller lokalisering, deltagande komponenter, reaktioner och enzymnamn  
• på samma sätt kunna redogöra för mitokondriell elektrontransport och oxidativ 

fosforylering samt fotosyntetisk elektrontransport och fotofosforylering  
• behandla och förstå syra-basegenskaper hos vanliga biomolekyler  
• använda namn och strukturer på vanligt förekommande biomolekyler 
• ha uppnått färdigheter i grundläggande laborativ biokemi och kunna utvärdera 

sådana laborativa resultat 
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Examensmål 2 
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer även med begränsad information 

Etappmål 1 

BINP11 
Efter avslutad kurs ska studenten ha: 
• kunskaper om omfattningen av och potentialen i den biologiska 

sekvensinformation som ackumulerats i publika databaser från 
molekylärbiologiska och genomiska studier samt en förståelse för grundläggande 
koncept och algoritmer för utnyttjande av denna information 

• kunskap om hur biologiska problem kan lösas med bioinformatiska verktyg och 
hur de erhållna resultaten kritiskt kan utvärderas 

 
BIOS13 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• värdera fördelar och begränsningar med olika modelleringsmetoder för 

biologiska system 
 
BIOS14 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
• ha uppnått färdigheter i grundläggande laborativ biokemi och kunna utvärdera 

sådana laborativa resultat  
 
BINP28 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• kritiskt utvärdera resultat av bioinformatiska analyser 
 
BINP29 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• kritiskt granska och utvärdera bioinformatiska databaser och program samt 

storskaliga bioinformatiska analyser 
 

Etappmål 2 
BINP50, BINP51, BINP52 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• med utgångspunkt i det aktuella kunskapsläget formulera specifika 

frågeställningar av relevans för utvecklingen inom ämnesområdet 
• självständigt söka och sammanställa information som behövs för att genomföra 

ett vetenskapligt projekt 
• sammanställa en projektplan, som även inkluderar problemanalys, tidsplan 

och riskbedömning 
• analysera och sammanställa erhållna resultat samt diskutera dessa ur ett vidare 

perspektiv 
 



Sida 6 av 14 

 Examensmål 3 
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 
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Etappmål 1 

BINP11 
Efter avslutad kurs ska studenten ha: 
• färdighet i att använda olika biodatabaser, program och andra bioinformatiska 

verktyg för att omsätta dessa data till kunskap relevant för molekylära studier av 
DNA, RNA och proteiner samt de cellulära processer de ingår i 

• kunskap om hur biologiska problem kan lösas med bioinformatiska verktyg och 
hur de erhållna resultaten kritiskt kan utvärderas 

BINP16 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• programmera i Python på en grundläggande nivå 
• skriva program för enklare sekvensanalys 

BIOS13 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• lösa matematiska uppgifter inom grundläggande algebra och analys 
• modellera ett biologiskt system utifrån en given uppgift eller frågeställning 
• använda matematiska och numeriska metoder för att analysera enklare 

dynamiska, statiska eller probabilistiska modeller, såsom stabilitetsanalys, 
optimering eller riskanalys 

BIOS14 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• hantera och strukturera biologiska data 
• behärska de vanligaste statistiska analysmetoderna och kunna genomföra dessa i 

ett analysprogram 

BINP28 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• programmera med avseende på sekvensanalys 
• genomföra grundläggande bioinformatiska analyser 

Etappmål 2 

BINP50, BINP51, BINP52 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• med utgångspunkt i det aktuella kunskapsläget formulera specifika 

frågeställningar av relevans för utvecklingen inom ämnesområdet 
• diskutera vetenskapliga metoder som är tillämpliga inom ämnesområdet samt 

argumentera för val av metoder för det aktuella examensprojektet 
• tillämpa de metoder som behövs för att genomföra examensprojektet 
• självständigt och inom planerade tidsramar genomföra ett vetenskapligt projekt 

med utgångspunkt från en projektplan, inklusive dokumentation av arbetet 
• analysera och sammanställa erhållna resultat samt diskutera dessa ur ett vidare 

perspektiv 
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BINP29 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• bearbeta data från högeffektiv DNA-sekvensering 
• använda algoritmer och program utifrån biologisk förståelse 
• skriva egna program för sekvensanalys 
• bygga enkla databaser och visualisera resultat på internet 
• genomföra storskaliga bioinformatiska analyser 
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Examensmål 4 
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper

Etappmål 1 

BINP29 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• bygga enkla databaser och visualisera resultat på internet  

 

Etappmål 2 

BINP50, BINP51, BINP52 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• organisera och skriva en projektrapport i vetenskaplig form samt en 

populärvetenskaplig sammanfattning av denna 
• muntligt presentera och initierat diskutera det genomförda examensprojektet  
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Examensmål 5 
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet 

Etappmål 1 
BINP11 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• färdighet i att använda olika biodatabaser, program och andra bioinformatiska 

verktyg för att omsätta dessa data till kunskap relevant för molekylära studier av 
DNA, RNA och proteiner samt de cellulära processer de ingår i 

• kunskap om hur biologiska problem kan lösas med bioinformatiska verktyg och 
hur de erhållna resultaten kritiskt kan utvärderas 

BINP16 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• programmera i Python på en grundläggande nivå 
• skriva program för enklare sekvensanalys 
• använda kommandoskal i Unix-liknande operativsystem 

BIOS13 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• lösa matematiska uppgifter inom grundläggande algebra och analys 
• utföra grundläggande programmering i R 
• modellera ett biologiskt system utifrån en given uppgift eller frågeställning 
• använda matematiska och numeriska metoder för att analysera enklare 

dynamiska, statiska eller probabilistiska modeller, såsom stabilitetsanalys, 
optimering eller riskanalys 

BIOS14 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• hantera och strukturera biologiska data 
• föreslå lämplig analysmetod för olika biologiska data 

Etappmål 2 

BINP50, BINP51, BINP52 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• tillämpa de metoder som behövs för att genomföra examensprojektet 
• självständigt och inom planerade tidsramar genomföra ett vetenskapligt projekt 

med utgångspunkt från en projektplan, inklusive dokumentation av arbetet 
• genomföra datainsamling, inklusive dokumentation av arbetet 
• analysera och sammanställa erhållna resultat samt diskutera dessa ur ett vidare 

perspektiv 
• organisera och skriva en projektrapport i vetenskaplig form samt en 

populärvetenskaplig sammanfattning av denna 
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• behärska de vanligaste statistiska analysmetoderna och kunna genomföra dessa i 

ett analysprogram 

BINP28 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• programmera med avseende på sekvensanalys 
• behärska Linux-baserade operativsystem inklusive kommandoskal 
• genomföra grundläggande bioinformatiska analyser 
• kritiskt utvärdera resultat av bioinformatiska analyser 

BINP29 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• bearbeta data från högeffektiv DNA-sekvensering 
• använda algoritmer och program utifrån biologisk förståelse 
• skriva egna program för sekvensanalys 
• bygga enkla databaser och visualisera resultat på internet 
• genomföra storskaliga bioinformatiska analyser 
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Examensmål 6 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Examensmål 7 
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används 

Etappmål 1 
BINP11 
Efter avslutad kurs ska studenten ha: 
• kunskaper om omfattningen av och potentialen i den biologiska 

sekvensinformation som ackumulerats i publika databaser från 
molekylärbiologiska och genomiska studier samt en förståelse för grundläggande 
koncept och algoritmer för utnyttjande av denna information 

• kunskap om hur biologiska problem kan lösas med bioinformatiska verktyg och 
hur de erhållna resultaten kritiskt kan utvärderas 
 

BIOS13 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• värdera fördelar och begränsningar med olika modelleringsmetoder för biologiska 

system 
 

BIOS14 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• arbeta omdömesgillt med biologiska dataset och värdera den egna analytiska 

förmågan 

Etappmål 2 
BINP50, BINP51, BINP52 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• analysera och sammanställa erhållna resultat samt diskutera dessa ur ett vidare 

perspektiv 
• kritiskt granska information och värdera dess relevans för ett vetenskapligt 

biologiskt projekt 
• reflektera över tillämpliga samhälleliga och etiska aspekter relaterade till 

projektets frågeställning, genomförande och erhållna resultat 
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Etappmål 1 

BINP11 
Efter avslutad kurs ska studenten visa: 
• färdighet i att använda olika biodatabaser, program och andra bioinformatiska 

verktyg för att omsätta dessa data till kunskap relevant för molekylära studier av 
DNA, RNA och proteiner samt de cellulära processer de ingår i 

BIOS13 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
• i allmänna termer redogöra för modellers tolkning, användningsområden och 

begränsningar 
• värdera fördelar och begränsningar med olika modelleringsmetoder för 

biologiska system 

BIOS14 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
• förklara för- och nackdelar med olika analyser 
• bedöma ett biologiskt datamaterials relevans och tillförlitlighet 

BINP28 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
• kritiskt utvärdera resultat av bioinformatiska analyser 

BINP29 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
• kritiskt granska och utvärdera bioinformatiska databaser och program samt 

storskaliga bioinformatiska analyser 
 

Etappmål 2 
BINP50, BINP51, BINP52 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• analysera och sammanställa erhållna resultat samt diskutera dessa ur ett vidare 

perspektiv 
• reflektera över tillämpliga samhälleliga och etiska aspekter relaterade till 

projektets frågeställning, genomförande och erhållna resultat  
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Examensmål 8 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etappmål 1 

BINP16 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• värdera sin egen kompetens och förmåga i förhållande till svårighetsgraden av 

ett aktuellt programmeringsproblem 

BI0S14 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• arbeta omdömesgillt med biologiska dataset och värdera den egna analytiska 

förmågan 
 

Etappmål 2 
BINP50, BINP51, BINP52 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• självständigt söka och sammanställa information som behövs för att genomföra 

ett vetenskapligt projekt 
• bedöma sitt kunskapsbehov och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom 

ämnesområdet 
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