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 Bilaga 2 Progressionsplan för naturvetenskaplig  
masterexamen, huvudområde Kemi 

Kemiska institutionen 

Progressionsplan för naturvetenskaplig 
masterexamen, huvudområde kemi  
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 kemi 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 Biokemi 

Valbara kurser minst 30 hp 
KEMM23  Avancerad biokemi, 15 hp 
KEMM35  Strukturbiokemi, 15 hp 
KEMM30  Molekylära drivkrafter och kemisk bindning, 15 hp 
KEMM20  Läkemedelskemi, 7,5 hp 

Valfria kurser 30–60 hp 
KEMC03 Experimentell proteinkemi, 15 hp 

Examensarbete 30–60 hp 
KEMR10  Examensarbete för masterexamen, 30 hp 
KEMR20  Examensarbete för masterexamen, 30 hp 
KEMR45  Examensarbete för masterexamen, 45 hp 
KEMR30  Examensarbete för masterexamen, 60 hp 

Inriktning Fysikalisk kemi 

Valbara kurser minst 30 hp 
KEMM29  Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar, 15 hp 
KEMM30  Molekylära drivkrafter och kemisk bindning, 15 hp 
KEMM48  Statistisk termodynamik och molekylsimulering, 7,5 hp 

https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM23
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM35
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM30
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM20
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMC03
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR10
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR20
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR45
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR30
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM29
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM30
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM48


Sida 2 av 33 

KEMM57  Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning, 7,5 hp 
KEMM58  Molekylär kvantmekanik, 7,5 hp 
KEMM67  Spridningsmetoder, 7,5 hp 
KEMM87  Avancerad yt- och kolloidkemi, 15 hp 
KEMM20  Läkemedelskemi, 7,5 hp 

Valfria kurser 30–60 hp 

Examensarbete 30–60 hp 
KEMR10  Examensarbete för masterexamen, 30 hp 
KEMR20  Examensarbete för masterexamen, 30 hp 
KEMR45  Examensarbete för masterexamen, 45 hp 
KEMR30  Examensarbete för masterexamen, 60 hp 

Inriktning Syntetisk och analytisk kemi 

Valbara kurser minst 30 hp 
KEMM21  Avancerad organisk kemi, 15 hp 
KEMM30  Molekylära drivkrafter och kemisk bindning, 15 hp 

KEMM52  Koordinationskemi och metallorganisk kemi, 15 hp 
KEMM76  Avancerad analytisk kemi, 15 hp 
KEMM20  Läkemedelskemi, 7,5 hp 

Valfria kurser 30–60 hp 

Examensarbete 30–60 hp 
KEMR10  Examensarbete för masterexamen, 30 hp 
KEMR20  Examensarbete för masterexamen, 30 hp 
KEMR45  Examensarbete för masterexamen, 45 hp 
KEMR30  Examensarbete för masterexamen, 60 hp 

 

 
  
 
 

 
 
 

https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM57
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM58
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM67
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM87
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM20
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR10
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR20
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR45
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR30
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM21
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM30
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM52
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM76
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMM20
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR10
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR20
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR45
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/KEMR30
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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
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Etappmål 1 
Biokemi 

 
KEMM30 
 
• förklara teorin för och tillämpningen av statistisk termodynamik 
• beskriva hur (bio)molekyler, partiklar och joner interagerar 
• förklara temperatur från ett mikroskopiskt perspektiv 
• redogöra för de grundläggande principerna för vilken grundläggande optisk 

spektroskopi är uppbyggd, såsom övergångsdipolmoment och urvalsregler 
• förklara och på avancerad nivå kvalitativt beskriva sambandet 

mellanspektroskopiska mätningar och molekylära egenskaper för elektroniska 
strukturegenskaper hos flera viktiga typer av molekyler och material 

• förklara väsentliga aspekter av elektroniska processer i funktionella material 
innklusive hur de relaterar till inneboende elektroniska strukturegenskaper 

• förklara hur fysiska egenskaper och kemisk bindning kan förutsägas med hjälp 
av moderna elektroniska strukturberäkningar 

• förklara påverkan av polära och icke-polära lösningsmedel vid partitionering, 
intermolekylära interaktioner, elektronisk struktur och solvatisering 

 
eller 
 
KEMC03 
• kunna förklara bakomliggande principer för vanliga metoder som används vid 

proteinrening och studier av proteiner. För närvarande ingår, t ex kromatografi, 
elektrofores, analys av sekundärstruktur, spektroskopi, studier av 
proteininteraktioner och MALDI-TOF mass mass-spektrometri  

• ha förståelse för proteiners grundläggande egenskaper, inklusive förhållandet 
struktur - – funktion 

• ha förståelse för sekvensdatabaser och centrala verktyg inom bioinformatiken 
och kunna använda dessa  
 
 
 
 

 

Etappmål 2 
KEMR10, KEMR20, KEMR45, KEMR30 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• på ett fördjupat sätt redogöra för metoder tillämpliga inom ämnesområdet samt 

metodernas möjligheter och begränsningar  
• redovisa mycket goda teoretiska kunskaper, förståelse och 

problemlösningsförmåga som sammantaget innebär en betydande ämnesspecifik 
fördjupning  

• behärska den vetenskapliga metodens arbetsmetodik och kritiska 
förhållningssätt  
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KEMM23 
• redogöra för de biokemiska processer som äger rum vid 

membranenergiomvandling i fotosyntes och respiration, transport över 
membraner genom uniport, symport och antiport, samt cellulär signalering via 
jonkanalreceptorer, G-proteinkopplade receptorer och kinasreceptorer  

• beskriva struktur och funktionell mekanism för ett antal membranproteiner från 
olika grupper på molekylär nivå och redogöra för hur transmembrangradienter 
och ATP kan användas för att driva olika processer  

• redogöra för uttryck, upprening och handhavande av membranprotein och 
förklara de skillnader och likheter som föreligger jämfört med laborativt arbete 
med vanliga lösliga proteiner  

 
KEMM35 
• redogöra för proteiners tredimensionella struktur, stabilitet, växelverkan och 

dynamik  
• beskriva principerna bakom de viktigaste metoderna inom strukturbiokemi, som 

till exempel röntgenkristallografi, lågvinkelröntgenspridning och 
kryoelektronmikroskopi  

• redogöra för hur information om proteiners tredimensionella struktur används 
inom läkemedelsdesign  

• redogöra för hur modellering av proteiners struktur och komplexbildning kan 
användas för att tolka experimentella data och ge insikter om proteiners 
biologiska funktioner 

 
Fysikalisk kemi 
 
KEMM30 
 
• förklara teorin för och tillämpningen av statistisk termodynamik 
• beskriva hur (bio)molekyler, partiklar och joner interagerar 
• förklara temperatur från ett mikroskopiskt perspektiv 
• redogöra för de grundläggande principerna för vilken grundläggande optisk 

spektroskopi är uppbyggd, såsom övergångsdipolmoment och urvalsregler 
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• förklara och på avancerad nivå kvalitativt beskriva sambandet 
mellanspektroskopiska mätningar och molekylära egenskaper för elektroniska 
strukturegenskaper hos flera viktiga typer av molekyler och material 

• förklara väsentliga aspekter av elektroniska processer i funktionella material 
inklusive hur de relaterar till inneboende elektroniska strukturegenskaper 

• förklara hur fysiska egenskaper och kemisk bindning kan förutsägas med hjälp 
av moderna elektroniska strukturberäkningar 

• förklara påverkan av polära och icke-polära lösningsmedel vid partitionering, 
intermolekylära interaktioner, elektronisk struktur och solvatisering 
 

KEMM87 
 
• förklara amfifila molekylers självassociation och den bakomliggande 

termodynamiken  
• förklara ytenergi och gränsytefenomen  
• förklara elektrostatisk växelverkan i kolloidala system  
• beskriva struktur och egenskaper hos miceller av amfifila molekyler  
• förklara olika slags krafter mellan kolloidala aggregat samt kolloidal stabilitet  
• beskriva amfifila bilagersystem  
• förklara effekter av polymerer i kolloidala system  
• beskriva kolloidala soler  
• beskriva mikro- och makroemulsioner  
• förklara fasjämvikter och beskriva fasdiagram  
• beskriva ett antal tillämpningar (primärt biologiska och tekniska) där 

ovannämnda system och fenomen är centrala  
 
KEMM48 
• redogöra för och applicera statistisk-mekaniska principer på ensembler av 

molekyler  
• beskriva sambandet mellan statistisk mekanik och termodynamik  
• beskriva approximativa statistisk-mekaniska teorier för vätskor och lösningar  
 
KEMM58 
• redogöra för de kvantmekaniska grunderna  
• redogöra för kvantmekaniska principer för atomer och molekylära system 
• förklara begreppet vågfunktion  
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• ingående beskriva den elektroniska strukturen hos atomer och kemisk bindning 
• namnge molekylära vågfunktioners symmetriegenskaper  
• redogöra för de viktigaste beräkningsmetoderna som används i modern 

kvantkemi och förklara dessas begränsningar  
 
KEMM57 
• beskriva den grundläggande fysiken och den vetenskapliga utrustningen för 

kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) och magnetisk resonanstomografi 
(MRI)  

• förklara relationerna mellan de experimentellt observerbara parametrarna och 
molekylers struktur och dynamik  

• identifiera och klassificera magnetresonansmetoder i vetenskapliga 
publikationer  

 
KEMM67 
• redogöra för olika grundläggande statiska spridningsmetoder och förklara hur de 

kan användas för att förstå kolloidala dispersioner  
• förklara generella principer angående dynamiska (ljus)spridningsexperiment 

samt förklara vad informationen från sådana experiment innehåller  
• beskriva generella experimentella uppställningar för ljus-, röntgen- och 

neutronspridning  
 
KEMM29 
• förklara de elektroniska processer som kan bli exciterade av ljus 
• beskriva hur spritt och emitterat ljus från ett prov kan bestämmas och mätas 
• förklara grundläggande principer och egenskaper hos en laser och hur den kan 

användas vid ett optiskt experiment  
• på en avancerad nivå redogöra för hur experimentell spektroskopisk data tolkas 

i termer av egenskaper hos molekyler och molekylära system  
• beskriva de fysikaliska principerna för en elementär fotokemisk reaktion 
 
Syntes och analys 

 
KEMM30 
 
• förklara teorin för och tillämpningen av statistisk termodynamik 
• beskriva hur (bio)molekyler, partiklar och joner interagerar 
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• förklara temperatur från ett mikroskopiskt perspektiv 
• redogöra för de grundläggande principerna för vilken grundläggande optisk 

spektroskopi är uppbyggd, såsom övergångsdipolmoment och urvalsregler 
• förklara och på avancerad nivå kvalitativt beskriva sambandet 

mellanspektroskopiska mätningar och molekylära egenskaper för elektroniska 
strukturegenskaper hos flera viktiga typer av molekyler och material 

• förklara väsentliga aspekter av elektroniska processer i funktionella material 
innklusive hur de relaterar till inneboende elektroniska strukturegenskaper 

• förklara hur fysiska egenskaper och kemisk bindning kan förutsägas med hjälp 
av moderna elektroniska strukturberäkningar 

• förklara påverkan av polära och icke-polära lösningsmedel vid partitionering, 
intermolekylära interaktioner, elektronisk struktur och solvatisering 
 

KEMM21 
• ingående beskriva olika modeller för kemisk bindning i organiska molekyler 

och i organiska huvudgruppsmetallkomplex  
• ingående redogöra för sambandet mellan struktur och reaktivitet/fysikaliska 

egenskaper  
• redogöra för de vanligaste namnreaktionerna inom organisk kemi  
• redogöra för olika metoder för att uppnå hög selektivitet i organisk syntes  
• redogöra för olika verktyg för att klarlägga mekanismer för kemiska reaktioner  
 
KEMM76 
• redogöra för kromatografiska och masspektrometriska principer och tekniker på 

fördjupad nivå  
• redogöra för grunderna i kapillärelektrofores och fältflödesfraktionering  
 
KEMM52 
• ingående beskriva olika modeller för kemisk bindning i 

övergångsmetallkomplex inklusive metallorganiska föreningar  
• beskriva typreaktioner hos koordinationsföreningar och metallorganiska 

föreningar samt beskriva deras reaktionsmekanismer och metoder för 
undersökning av dessa  

• beskriva ett antal homogenkatalyserade reaktioner där metallorganiska 
föreningar spelar en viktig roll samt mekanismerna för sådana reaktioner  

• ingående beskriva d-blockelementens kemi inklusive vanligt förekommande 
oxidationstillstånd  

• beskriva övergångsmetallers betydelse i biologiska system  
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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
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Etappmål 1 
 
Biokemi 

 
KEMM30 

 
• importera, visualisera och tillämpa modeller till stora datamängder  
• skapa interaktiva rapporter som innehåller färdiga publikationer, avancerad 

dataanalys och förklarande text 
• använda resultat från elektroniska strukturberäkningar för att diskutera 

molekylär struktur och bindning, samt förklara kemiska egenskaper i både 
molekylära system och materialsystem  

• analysera spektroskopiska data och extrahera relevanta molekylära egenskaper, 
såsom bindningslängd och molar absorptionskoefficient  

• kritiskt bedöma kvantkemiska beräkningar utifrån noggrannhet och kemisk 
relevans  

 
eller 
 
KEMC03 
• ha förståelse för sekvensdatabaser och centrala verktyg inom bioinformatiken 

och kunna använda dessa  
 
KEMM23 
• använda olika bioinformatiska och teoretiska verktyg (inklusive sekvens- och 

motivsökningar, multipla alignments, jämförelser med kända strukturer, olika 
hydrofobicitetsberäkningar samt positiva insidesregeln) för att förutsäga 
membranproteiners 2D- och 3D-struktur  

• identifiera kodande sekvens och designa primers för PCR kloning av prokaryot 
målprotein, med eller utan trunkeringar och med eller utan förlängningar för 
affinitetsupprening  
 

 

Etappmål 2 
KEMR10, KEMR20, KEMR45, KEMR30 
• genom litteratur eller annan informationssökning självständigt inhämta, 

sammanställa och tillgodogöra sig den kunskap som behövs för att vetenskapligt 
bearbeta en problemställning  

• med hög grad av självständighet och inom planerade tidsramar genomföra ett 
laborativt och/eller teoretiskt forskningsprojekt av begränsad omfattning  

• genomföra adekvat riskbedömning vid ämnesspecifikt kemiskt arbete och vara 
väl bekant med de lagar och förordningar som reglerar sådant arbete  

• demonstrera goda färdigheter i självständig planering, systematisk 
dokumentation och sammanställning av experimentellt arbete  

• demonstrera fördjupad förmåga att självständig kritiskt utvärdera samt analysera 
erhållna resultat och diskutera dessa ur ett vidare perspektiv och därmed visa 
förmåga att bidra till kunskapsutveckling 

• demonstrera fördjupad metodologisk, experimentell och teoretisk färdighet i 
anslutning till problemställningen  

• uttolka och värdera erhållna resultat både för att genomföra felsökning och för 
att utföra lämpliga kontrollexperiment under arbetets gång  
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KEMM35 
• använda elektroniska databaser och datorbaserade verktyg för analys av 

proteinsekvenser och strukturer  
 
Fysikalisk kemi 
 
KEMM30 
 
• importera, visualisera och tillämpa modeller till stora datamängder  
• skapa interaktiva rapporter som innehåller färdiga publikationer, avancerad 

dataanalys och förklarande text 
• använda resultat från elektroniska strukturberäkningar för att diskutera 

molekylär struktur och bindning, samt förklara kemiska egenskaper i både 
molekylära system och materialsystem  

• analysera spektroskopiska data och extrahera relevanta molekylära egenskaper, 
såsom bindningslängd och molar absorptionskoefficient  

• kritiskt bedöma kvantkemiska beräkningar utifrån noggrannhet och kemisk 
relevans  

 
KEMM87 
• sammanställa och analysera experimentella data och sammanfatta dessa i en 

skriftlig rapport  
• tillämpa konceptuell förståelse inom yt- och kolloidkemi för att kunna förstå 

och förklara vardagliga fenomen där ovannämnda system och fenomen är 
centrala  
 

KEMM48 
• tillämpa numeriska metoder såsom Molekyldynamik och Metropolis Monte 

Carlo  
• använda statistisk-mekaniska verktyg för att såväl med som utan datorprogram 

beräkna egenskaper hos makroskopiska system  
• utvärdera resultat från numeriska beräkningar samt bedöma felkällor 
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KEMM58 
• analysera molekylers symmetri  
• utvärdera resultat av beräkningskoder och göra kvalificerade bedömningar av 

felkällor  
 

KEMM67 
• beräkna, analysera och tolka resultat från statiska spridningsexperiment 

såsom den statiska strukturfaktorn, olika formfaktorer och resultat från 
dynamisk ljusspridning av kolloidala dispersioner  

 
KEMM29 
• bedöma osäkerheter och felgränser som spektroskopisk data är behäftad med 

samt kunna utvärdera dessa  
 
Syntes och analys 
 
KEMM30 
• importera, visualisera och tillämpa modeller till stora datamängder  
• skapa interaktiva rapporter som innehåller färdiga publikationer, avancerad 

dataanalys och förklarande text 
• använda resultat från elektroniska strukturberäkningar för att diskutera 

molekylär struktur och bindning, samt förklara kemiska egenskaper i både 
molekylära system och materialsystem  

• analysera spektroskopiska data och extrahera relevanta molekylära egenskaper, 
såsom bindningslängd och molar absorptionskoefficient  

• kritiskt bedöma kvantkemiska beräkningar utifrån noggrannhet och kemisk 
relevans  
 

KEMM21 
• analysera utfallet av organisk-kemiska reaktioner med hjälp av ett 

kinetiskt/termodynamiskt resonemang  
• använda frontorbitalteori och orbitalkorrelationsanalys (pericykliska reaktioner) 

för att förstå, beskriva och analysera organisk-kemisk reaktivitet  
• analysera mer avancerade organisk-kemiska problem baserat på ett mekanistiskt 

tankesätt 
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• utföra grundläggande retrosyntetisk analys  
 
KEMM76 
• modifiera och tillämpa analytiska metoder och tekniker både för kvantitativa 

och kvalitativa ändamål  
• planera försök och utvärdera resultat med multivariata statistiska verktyg  
• sammanställa resultat och presentera dessa muntligt och skriftligt  
 
KEMM52 
• använda elektronräkning för att bedöma reaktivitet och stabilitet hos 

metallorganiska föreningar  
• söka efter, analysera och förstå primära forskningsrapporter inom 

koordinations-, metallorganisksamt, i viss mån, bio-oorganisk kemi  
• använda databaser för källsökning i oorganisk litteratur  
• sammanställa forskningslitteratur och redovisa resultatet muntligt och skriftligt  
• utifrån förvärvade kunskaper undersöka okända reaktioner hos metallkomplex 

och föreslå rimliga mekanismer 
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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 
Biokemi 
 
KEMM30 
• utföra elektroniska strukturberäkningar på små molekyler i gasfas och i lösning 

samt tolka resultaten  
• utföra beräkningar med hjälp av statistisk termodynamik för att beskriva atomer, 

molekyler och deras interaktioner  
• använda moderna kvantkemiska program för att beräkna fysikaliska egenskaper 

och bindningsegenskaper för olika typer av molekyler och material  
• analysera spektroskopiska data och extrahera relevanta molekylära egenskaper, 

såsom bindningslängd och molar absorptionskoefficient  
 
eller 

 
KEMC03 
• kunna planera och utföra experiment utifrån givna frågeställningar  
• ha förmåga att ändra på givna recept utifrån situationens speciella krav och att 

kunna dokumentera och kritiskt utvärdera resultat  
 
KEMM23 
• demonstrera avancerade laborativa färdigheter genom att både planera och 

genomföra praktiskt laborativt arbete samt att revidera planerna i förhållande till 
uppkomna resultat  

• genomföra ett kortare individuellt projekt och presentera erhållna resultat 
muntligt och skriftlig  

• sammanställa, relatera och utvärdera information om ett specifikt 
membranprotein från olika källor, inklusive litteratur-, sekvens- och 
strukturdatabaser  
 
 
 

 

Etappmål 2 
KEMR10, KEMR20, KEMR45, KEMR30 
• genom litteratur eller annan informationssökning självständigt inhämta, 

sammanställa och tillgodogöra sig den kunskap som behövs för att vetenskapligt 
bearbeta en problemställning  

• med hög grad av självständighet och inom planerade tidsramar genomföra ett 
laborativt och/eller teoretiskt forskningsprojekt av begränsad omfattning  

• uttolka och värdera erhållna resultat både för att genomföra felsökning och för 
att utföra lämpliga kontrollexperiment under arbetets gång  
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KEMM35 
• med utgångspunkt i strukturer, kunna utföra enklare modelleringsuppdrag och 

simuleringar  
• utföra enklare proteinkristallisationsexperiment  
 
Fysikalisk kemi 
 
KEMM30 
• utföra elektroniska strukturberäkningar på små molekyler i gasfas och i lösning 

samt tolka resultaten  
• utföra beräkningar med hjälp av statistisk termodynamik för att beskriva atomer, 

molekyler och deras interaktioner  
• använda moderna kvantkemiska program för att beräkna fysikaliska egenskaper 

och bindningsegenskaper för olika typer av molekyler och material  
• analysera spektroskopiska data och extrahera relevanta molekylära egenskaper, 

såsom bindningslängd och molar absorptionskoefficient  
 
KEMM87 
• identifiera och självständigt inhämta den kunskap som krävs för att genomföra 

ett projekt inom yt- och kolloidkemi  
 
KEMM48 
• använda statistisk-mekaniska verktyg för att såväl med som utan datorprogram 

beräkna egenskaper hos makroskopiska system  
• värdera och bedöma approximationer och dessas begränsningar  
 
KEMM58 
• använda kvantmekaniska datorprogram för beräkning av molekylära systems 

egenskaper  
• lösa specifika molekylära kvantmekaniska problem  
• genomföra ett kortare individuellt projekt och presentera erhållna resultat 

muntligt och skriftlig  
 

KEMM57 
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• tillämpa de grundläggande kunskaperna för att simulera och beräkna resultaten 
av magnetresonansexperiment  

 
KEMM67 
• beräkna, analysera och tolka resultat från statiska spridningsexperiment såsom 

den statiska strukturfaktorn, olika formfaktorer och resultat från dynamisk 
ljusspridning av kolloidala dispersioner  

 
KEMM29 
• genomföra enklare beräkningar baserad på spektroskopisk data för att erhålla 

molekylära egenskaper  
• planera samt genomföra experiment och mätningar med hjälp av optisk 

spektroskopi  
 
Syntetisk och analytisk kemi 
 
KEMM30 
• utföra elektroniska strukturberäkningar på små molekyler i gasfas och i lösning 

samt tolka resultaten  
• utföra beräkningar med hjälp av statistisk termodynamik för att beskriva atomer, 

molekyler och deras interaktioner  
• använda moderna kvantkemiska program för att beräkna fysikaliska egenskaper 

och bindningsegenskaper för olika typer av molekyler och material  
• analysera spektroskopiska data och extrahera relevanta molekylära egenskaper, 

såsom bindningslängd och molar absorptionskoefficient  
 
KEMM21 
• utföra grundläggande retrosyntetisk analys  
• planera och utvärdera flerstegssyntes av organiska föreningar både teoretiskt 

och praktiskt  
• föreslå och planera metoder för att undersöka reaktionsmekanismen för en given 

kemisk reaktion  
• praktiskt utföra mer avancerade organiska reaktioner inkluderande 

flerstegssynteser  
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• föreslå och motivera syntesvägar och syntesmetoder, baserat på enklare 
retrosyntetisk analys, för att lösa organisk-kemiska problem  

• föreslå och motivera val av reagens för en given syntetisk transformation på ett 
givet substrat bl a med avseende på selektivitet  

 
KEMM76 
• modifiera och tillämpa analytiska metoder och tekniker både för kvantitativa 

och kvalitativa ändamål  
• planera försök och utvärdera resultat med multivariata statistiska verktyg  
• välja separationsteknik för separation baserat på substansernas och provets 

egenskaper  
 
KEMM52 
• planera, genomföra och utvärdera syntesen av koordinations- och 

metallorganiska föreningar  
• använda moderna karaktäriseringsmetoder för koordinations- och 

metallorganiska föreningar  
• utifrån förvärvade kunskaper undersöka okända reaktioner hos metallkomplex 

och föreslå rimliga mekanismer  
• värdera och tolka spektroskopiska och kinetiska data i termer av struktur och 

reaktivitet hos metallkomplex  
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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 
Biokemi 

 
KEMM30 
• använda resultat från elektroniska strukturberäkningar för att diskutera 

molekylär struktur och bindning, samt förklara kemiska egenskaper i både 
molekylära system och materialsystem  

• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 
intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  

 
eller 
 
KEMC03 
• ha god förmåga att presentera och diskutera biokemisk information i tal och 

skrift  
 

KEMM23 
• sammanfatta och presentera innehållet i originalartiklar och reviews inom 

membranbiokemins område  
• genomföra ett kortare individuellt projekt och presentera erhållna resultat 

muntligt och skriftlig  
• presentera erhållna resultat i form av en vetenskaplig poster  
• kritiskt diskutera skillnaderna mellan topologiska förutsägelser och 

experimentella resultat  
• kritiskt granska och diskutera membranproteiners lik- och olikheter  

Etappmål 2 
KEMR10, KEMR20, KEMR45, KEMR30 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• demonstrera goda färdigheter i självständig planering, systematisk 

dokumentation och sammanställning av experimentellt arbete 
• skriftligen och muntligen presentera ett vetenskapligt projekt, inklusive 

problemställning, metoder och resultat, på både ett inomvetenskapligt och ett 
populärvetenskapligt sätt  

• kritiskt diskutera och kommunicera sitt ämnesområde med såväl forskare inom 
det internationella vetenskapsområdet som med lekmän i det omgivande 
samhället  
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KEMM35 
• använda elektroniska databaser och datorbaserade verktyg för analys av 

proteinsekvenser och strukturer  
 
Fysikalisk kemi 
 
KEMM30 
• använda resultat från elektroniska strukturberäkningar för att diskutera 

molekylär struktur och bindning, samt förklara kemiska egenskaper i både 
molekylära system och materialsystem  

• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 
intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  

 
KEMM87 
• sammanställa och analysera experimentella data och sammanfatta dessa i en 

skriftlig rapport  
• presentera och diskutera vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet  

 
KEMM58 
• diskutera beräkningsmetodernas begränsningar  
• övergripande sammanfatta och presentera de centrala metoderna inom modern 

kvantkemi samt ge rekommendationer om lämplig metod  
• genomföra ett kortare individuellt projekt och presentera erhållna resultat 

muntligt och skriftlig  
 
KEMM29 
• diskutera olika spektroskopiska metoder och jämföra deras för- och nackdelar  
• skriva laborationsrapporter inom ämnesområdet optisk spektroskopi  
• kritiskt diskutera och utvärdera resultaten från mätningar genomförda med 

optisk spektroskopi 
 

Syntetisk och analytisk kemi 
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- KEMM30 

• använda resultat från elektroniska strukturberäkningar för att diskutera 
molekylär struktur och bindning, samt förklara kemiska egenskaper i både 
molekylära system och materialsystem  

• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 
intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  

 
KEMM76 
• sammanställa resultat och presentera dessa muntligt och skriftligt  
• kritiskt värdera och diskutera analysresultat med avseende på analytiska 

kvalitetsparametrar  
• kritiskt diskutera olika analysmetoder med avseende på grön analytisk kemi 

samt dess relevans för ett mer hållbart samhälle  
 

KEMM52 
• sammanställa forskningslitteratur och redovisa resultatet muntligt och skriftligt  
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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 
Biokemi 

 
KEMM30 
• utföra elektroniska strukturberäkningar på små molekyler i gasfas och i lösning 

samt tolka resultaten  
• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 

intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  
• utifrån insikter från teoretiska kemiska beräkningar göra relevanta bedömningar 

av fysikaliska egenskaper hos flera vanliga typer av molekyler och material  
• värdera för- och nackdelar med olika teoretiska metoder och argumentera för 

val av metod för studier av olika egenskaper relaterade till molekylär struktur, 
bindning och reaktivitet  

• kritiskt bedöma kvantkemiska beräkningar utifrån noggrannhet och kemisk 
relevans  

• kritiskt granska vetenskapliga rapporter  
• utvärdera begränsningar av molekylär strukturinformation tillgänglig från 

spektroskopiska mätningar  
 
eller 

 
KEMC03 
• kunna planera, genomföra och utvärdera strategier för proteinrening och 

karaktärisering  
• ha god förmåga att presentera och diskutera biokemisk information i tal och 

skrift  
• ha god informationskompetens och kunna söka och använda sig av 

originalpublikationer inom det biokemiska området  
 

Etappmål 2 
KEMR10, KEMR20, KEMR45, KEMR30 
• behärska den vetenskapliga metodens arbetsmetodik och kritiska förhållningssätt  
• genom litteratur eller annan informationssökning självständigt inhämta, 

sammanställa och tillgodogöra sig den kunskap som behövs för att vetenskapligt 
bearbeta en problemställning  

• genomföra adekvat riskbedömning vid ämnesspecifikt kemiskt arbete och vara 
väl bekant med de lagar och förordningar som reglerar sådant arbete  

• demonstrera goda färdigheter i självständig planering, systematisk 
dokumentation och sammanställning av experimentellt arbete  

• demonstrera fördjupad förmåga att självständig kritiskt utvärdera samt analysera 
erhållna resultat och diskutera dessa ur ett vidare perspektiv och därmed visa 
förmåga att bidra till kunskapsutveckling 

• demonstrera fördjupad metodologisk, experimentell och teoretisk färdighet i 
anslutning till problemställningen  

• uttolka och värdera erhållna resultat både för att genomföra felsökning och för 
att utföra lämpliga kontrollexperiment under arbetets gång  

• kritiskt diskutera och kommunicera sitt ämnesområde med såväl forskare inom 
det internationella vetenskapsområdet som med lekmän i det omgivande 
samhället  

• kritiskt granska och värdera relevansen av vetenskapliga primärpublikationer 
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KEMM23 
• demonstrera avancerade laborativa färdigheter genom att både planera och 

genomföra praktiskt laborativt arbete samt att revidera planerna i förhållande till 
uppkomna resultat  

• sammanställa, relatera och utvärdera information om ett specifikt 
membranprotein från olika källor, inklusive litteratur-, sekvens- och 
strukturdatabaser  

• kritiskt diskutera skillnaderna mellan topologiska förutsägelser och 
experimentella resultat  

• kritiskt granska och diskutera membranproteiners lik- och olikheter  
 

KEMM35 
• tolka och kritiskt utvärdera proteinstrukturer som är deponerade i offentliga 

databaser samt publicerade och egengenererade modeller beträffande 
upplösning, kvalité och informationsinnehåll  

• tolka och kritiskt bedöma den vetenskapliga litteraturen som behandlar 
proteinstruktur och funktion  

 
Fysikalisk kemi 
 
KEMM30 
• utföra elektroniska strukturberäkningar på små molekyler i gasfas och i lösning 

samt tolka resultaten  
• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 

intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  
• utifrån insikter från teoretiska kemiska beräkningar göra relevanta bedömningar 

av fysikaliska egenskaper hos flera vanliga typer av molekyler och material  
• värdera för- och nackdelar med olika teoretiska metoder och argumentera för 

val av metod för studier av olika egenskaper relaterade till molekylär struktur, 
bindning och reaktivitet  

• kritiskt bedöma kvantkemiska beräkningar utifrån noggrannhet och kemisk 
relevans  

• kritiskt granska vetenskapliga rapporter  
• utvärdera begränsningar av molekylär strukturinformation tillgänglig från 

spektroskopiska mätningar  
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KEMM87 
• tillämpa konceptuell förståelse inom yt- och kolloidkemi för att kunna förstå 

och förklara vardagliga fenomen där ovannämnda system och fenomen är 
centrala  

• föreslå kvalitativa molekylära tolkningar av egenskaper och fenomen hos 
komplexa system i tillämpningar  

• identifiera och självständigt inhämta den kunskap som krävs för att genomföra 
ett projekt inom yt- och kolloidkemi  

 
KEMM48 
• tillämpa numeriska metoder såsom Molekyldynamik och Metropolis Monte 

Carlo  
• använda statistisk-mekaniska verktyg för att såväl med som utan datorprogram 

beräkna egenskaper hos makroskopiska system  
• utvärdera resultat från numeriska beräkningar samt bedöma felkällor  
• värdera och bedöma approximationer och dessas begränsningar  

 
KEMM58 
• övergripande sammanfatta och presentera de centrala metoderna inom modern 

kvantkemi samt ge rekommendationer om lämplig metod  
• genomföra ett kortare individuellt projekt och presentera erhållna resultat 

muntligt och skriftlig  
• utvärdera resultat av beräkningskoder och göra kvalificerade bedömningar av 

felkällor  
• kritiskt granska och diskutera approximationer som används i kvantkemi  

 
KEMM57 
• reflektera över validiteten av molekylära tolkningar av 

magnetresonansexperiment  
 
KEMM67 
• beräkna, analysera och tolka resultat från statiska spridningsexperiment såsom 

den statiska strukturfaktorn, olika formfaktorer och resultat från dynamisk 
ljusspridning av kolloidala dispersioner 
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KEMM29 
• på en avancerad nivå redogöra för hur experimentell spektroskopisk data tolkas 

i termer av egenskaper hos molekyler och molekylära system  
• diskutera olika spektroskopiska metoder och jämföra deras för- och nackdelar  
• föreslå lämpliga spektroskopiska metoder för att bestämma specifika molekylära 

egenskaper  
• bedöma osäkerheter och felgränser som spektroskopisk data är behäftad med 

samt kunna utvärdera dessa  
• kritiskt diskutera och utvärdera resultaten från mätningar genomförda med 

optisk spektroskopi  
 

Syntetisk och analytisk kemi 
 
KEMM30 
• utföra elektroniska strukturberäkningar på små molekyler i gasfas och i lösning 

samt tolka resultaten  
• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 

intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  
• utifrån insikter från teoretiska kemiska beräkningar göra relevanta bedömningar 

av fysikaliska egenskaper hos flera vanliga typer av molekyler och material  
• värdera för- och nackdelar med olika teoretiska metoder och argumentera för 

val av metod för studier av olika egenskaper relaterade till molekylär struktur, 
bindning och reaktivitet  

• kritiskt bedöma kvantkemiska beräkningar utifrån noggrannhet och kemisk 
relevans  

• kritiskt granska vetenskapliga rapporter  
• utvärdera begränsningar av molekylär strukturinformation tillgänglig från 

spektroskopiska mätningar  
 
KEMM21 
• analysera utfallet av organisk-kemiska reaktioner med hjälp av ett 

kinetiskt/termodynamiskt resonemang  
• använda frontorbitalteori och orbitalkorrelationsanalys (pericykliska reaktioner) 

för att förstå, beskriva och analysera organisk-kemisk reaktivitet  
• analysera mer avancerade organisk-kemiska problem baserat på ett mekanistiskt 

tankesätt  
• utföra grundläggande retrosyntetisk analys  
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• planera och utvärdera flerstegssyntes av organiska föreningar både teoretiskt 

och praktiskt  
• föreslå och planera metoder för att undersöka reaktionsmekanismen för en given 

kemisk reaktion  
• praktiskt utföra mer avancerade organiska reaktioner inkluderande 

flerstegssynteser  
• föreslå och motivera syntesvägar och syntesmetoder, baserat på enklare 

retrosyntetisk analys, för att lösa organisk-kemiska problem  
• föreslå och motivera val av reagens för en given syntetisk transformation på ett 

givet substrat bl a med avseende på selektivitet  
• använda sin ämneskunskap för att på ett vetenskapligt korrekt sätt föreslå och 

analysera rimliga reaktionssteg till nya organiska föreningar med avseende på 
att göra syntesen så effektiv som möjligt  
 

KEMM76 
• modifiera och tillämpa analytiska metoder och tekniker både för kvantitativa 

och kvalitativa ändamål  
• planera försök och utvärdera resultat med multivariata statistiska verktyg  
• välja separationsteknik för separation baserat på substansernas och provets 

egenskaper  
• kritiskt värdera och diskutera analysresultat med avseende på analytiska 

kvalitetsparametrar  
• argumentera för val av analysmetod utgående från frågeställning och 

provegenskaper 
 

KEMM52 
• söka efter, analysera och förstå primära forskningsrapporter inom 

koordinations-, metallorganisksamt, i viss mån, bio-oorganisk kemi  
• planera, genomföra och utvärdera syntesen av koordinations- och 

metallorganiska föreningar  
• använda moderna karaktäriseringsmetoder för koordinations- och 

metallorganiska föreningar  
• utifrån förvärvade kunskaper undersöka okända reaktioner hos metallkomplex 

och föreslå rimliga mekanismer  
• värdera och tolka spektroskopiska och kinetiska data i termer av struktur och 

reaktivitet hos metallkomplex  
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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 

 
 
 
 
 
 

Etappmål 1 
Syntetisk och analytisk kemi 
 
KEMM21 
• föreslå och motivera val av reagens för en given syntetisk transformation på ett 

givet substrat bl a med avseende på selektivitet  
• använda sin ämneskunskap för att på ett vetenskapligt korrekt sätt föreslå och 

analysera rimliga reaktionssteg till nya organiska föreningar med avseende på att 
göra syntesen så effektiv som möjligt  

 
KEMM76 
• kritiskt diskutera olika analysmetoder med avseende på grön analytisk kemi samt 

dess relevans för ett mer hållbart samhälle  
 
KEMM52 
• beskriva övergångsmetallers betydelse i biologiska system  
• söka efter, analysera och förstå primära forskningsrapporter inom koordinations-, 

metallorganisksamt, i viss mån, bio-oorganisk kemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Etappmål 2 
KEMR10, KEMR20, KEMR45, KEMR30 
• kritiskt diskutera och kommunicera sitt ämnesområde med såväl forskare inom 

det internationella vetenskapsområdet som med lekmän i det omgivande 
samhället  

• relatera problemställningen till tillämpbara naturvetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter  
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Examensmål 7 
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används 

Etappmål 1 
Biokemi 
 
KEMM30 
• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 

intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  
• utifrån insikter från teoretiska kemiska beräkningar göra relevanta bedömningar 

av fysikaliska egenskaper hos flera vanliga typer av molekyler och material  
• värdera för- och nackdelar med olika teoretiska metoder och argumentera för 

val av metod för studier av olika egenskaper relaterade till molekylär struktur, 
bindning och reaktivitet  

• kritiskt granska vetenskapliga rapporter  
• utvärdera begränsningar av molekylär strukturinformation tillgänglig från 

spektroskopiska mätningar  
 
KEMM23 
• kritiskt diskutera skillnaderna mellan topologiska förutsägelser och 

experimentella resultat  
• kritiskt granska och diskutera membranproteiners lik- och olikheter  
 
KEMM35 
• tolka och kritiskt utvärdera proteinstrukturer som är deponerade i offentliga 

databaser samt publicerade och egengenererade modeller beträffande 
upplösning, kvalité och informationsinnehåll  

• tolka och kritiskt utvärdera den vetenskapliga litteraturen som behandlar 
proteinstruktur och funktion  
 

 
 
 
 

Etappmål 2 
KEMR10, KEMR20, KEMR45, KEMR30 
• genomföra adekvat riskbedömning vid ämnesspecifikt kemiskt arbete och vara 

väl bekant med de lagar och förordningar som reglerar sådant arbete  
• demonstrera fördjupad förmåga att självständig kritiskt utvärdera samt 

analysera erhållna resultat och diskutera dessa ur ett vidare perspektiv och 
därmed visa förmåga att bidra till kunskapsutveckling  

• kritiskt diskutera och kommunicera sitt ämnesområde med såväl forskare inom 
det internationella vetenskapsområdet som med lekmän i det omgivande 
samhället  
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Fysikalisk kemi 
KEMM30 
• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 

intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  
• utifrån insikter från teoretiska kemiska beräkningar göra relevanta bedömningar 

av fysikaliska egenskaper hos flera vanliga typer av molekyler och material  
• värdera för- och nackdelar med olika teoretiska metoder och argumentera för 

val av metod för studier av olika egenskaper relaterade till molekylär struktur, 
bindning och reaktivitet  

• kritiskt granska vetenskapliga rapporter  
• utvärdera begränsningar av molekylär strukturinformation tillgänglig från 

spektroskopiska mätningar  
 
KEMM87 
• tillämpa konceptuell förståelse inom yt- och kolloidkemi för att kunna förstå 

och förklara vardagliga fenomen där ovannämnda system och fenomen är 
centrala  

• föreslå kvalitativa molekylära tolkningar av egenskaper och fenomen hos 
komplexa system i tillämpningar  

 
KEMM58 
• diskutera beräkningsmetodernas begränsningar  
• övergripande sammanfatta och presentera de centrala metoderna inom modern 

kvantkemi samt ge rekommendationer om lämplig metod  
• kritiskt granska och diskutera approximationer som används i kvantkemi  
 
KEMM57 
• reflektera över validiteten av molekylära tolkningar av 

magnetresonansexperiment  
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KEMM29 
• diskutera olika spektroskopiska metoder och jämföra deras för- och nackdelar  
• bedöma osäkerheter och felgränser som spektroskopisk data är behäftad med 

samt kunna utvärdera dessa 
• kritiskt diskutera och utvärdera resultaten från mätningar genomförda med 

optisk spektroskopi  
 

Syntetisk och analytisk kemi 
 
KEMM30 
• värdera och initierat diskutera betydelsen av approximationer som används för 

intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik  
• utifrån insikter från teoretiska kemiska beräkningar göra relevanta bedömningar 

av fysikaliska egenskaper hos flera vanliga typer av molekyler och material  
• värdera för- och nackdelar med olika teoretiska metoder och argumentera för 

val av metod för studier av olika egenskaper relaterade till molekylär struktur, 
bindning och reaktivitet  

• kritiskt granska vetenskapliga rapporter  
• utvärdera begränsningar av molekylär strukturinformation tillgänglig från 

spektroskopiska mätningar  
 
KEMM21 
• föreslå och motivera val av reagens för en given syntetisk transformation på ett 

givet substrat bl a med avseende på selektivitet  
• använda sin ämneskunskap för att på ett vetenskapligt korrekt sätt föreslå och 

analysera rimliga reaktionssteg till nya organiska föreningar med avseende på 
att göra syntesen så effektiv som möjligt  

• använda sin ämneskunskap för att på ett vetenskapligt korrekt sätt undersöka 
okända organisk-kemiska reaktioner och föreslå rimliga reaktionsmekanismer  

 
KEMM76 
• välja separationsteknik för separation baserat på substansernas och provets 

egenskaper  
• kritiskt värdera och diskutera analysresultat med avseende på analytiska 

kvalitetsparametrar  
• argumentera för val av analysmetod utgående från frågeställning och 

provegenskaper  
• kritiskt diskutera olika analysmetoder med avseende på grön analytisk kemi 

samt dess relevans för ett mer hållbart samhälle 
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Examensmål 8 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling 

Etappmål 1 
Biokemi 

 
KEMC03 
• ha god informationskompetens och kunna söka och använda sig av  

originalpublikationer inom det biokemiska området  
 
KEMM23 
• kritiskt diskutera skillnaderna mellan topologiska förutsägelser och 

experimentella resultat  
 
KEMM35 
• tolka och kritiskt utvärdera proteinstrukturer som är deponerade i offentliga 

databaser samt publicerade och egengenererade modeller beträffande 
upplösning, kvalité och informationsinnehåll  

• tolka och kritiskt utävärdera den vetenskapliga litteraturen som behandlar 
proteinstruktur och funktion  

 
Fysikalisk kemi 

 
KEMM87 
• identifiera och självständigt inhämta den kunskap som krävs för att genomföra 

ett projekt inom yt- och kolloidkemi  
 

Etappmål 2 
KEMR10, KEMR20, KEMR45, KEMR30 
• genomföra adekvat riskbedömning vid ämnesspecifikt kemiskt arbete och vara 

väl bekant med de lagar och förordningar som reglerar sådant arbete  
• demonstrera fördjupad förmåga att självständig kritiskt utvärdera samt analysera 

erhållna resultat och diskutera dessa ur ett vidare perspektiv och därmed visa 
förmåga att bidra till kunskapsutveckling  

• bedöma sitt kunskapsbehov och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom 
ämnesområdet  
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Syntetisk och analytisk kemi 
 
KEMM21 
• använda sin ämneskunskap för att på ett vetenskapligt korrekt sätt undersöka 

okända organisk-kemiska reaktioner och föreslå rimliga reaktionsmekanismer  
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