
 1 
 

 

 

       Mall fastställd av Rebus 2018-05-04 

 
 

 
 
 

 

 

Förslag till beslut om åtgärder avseende kemi på GN 
 

 

Bakgrund 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutade 2018-01-31 att utbildningen i kemi på grundnivå skulle 

granskas. En granskningsgrupp bestående av professor Alasdair Skelton, professor Åsa Larson, doktor 

Jessica Slove Davidsson och studeranderepresentant Daniel Ahlsén, har under perioden 15/9 – 7/12 

granskat utbildningsrapporten framtagen av institutionen för material- och miljökemi (bilaga 1), samt 

övrigt underlag, bestående av vissa förtydliganden från institutionen. Berörd institution har getts 

möjlighet att korrigera eventuella sakfel i granskningsrapporten. Granskningsgruppen har sammanträtt 

tre gånger och överlämnade 2018-12-07 en granskningsrapport (bilaga 2) till områdeskansliet. En 

arbetsgrupp bestående av ordförandena för grundutbildningsberedningen (prof. Joakim Edsjö) och 

forskarutbildningsberedningen (prof. Sören Nylin) samt dekanus (prof. Henrik Cederquist) och 

prodekanus (prof. Ylva Engström) utsågs av områdesnämnden 18-12-05 för att ge förslag till beslut om 

åtgärder. I arbetsgruppen har även en studeranderepresentant (Elis Wibacke) ingått, utsedd av 

studentkåren. 

 

Överväganden 

Arbetsgruppen har utgått från utbildningsrapporten med bilagor och granskningsrapporten. 

Granskningsgruppen anser att utbildningen håller hög kvalitet, men föreslår ett antal åtgärder för att 

ytterligare stärka kvaliteten på utbildningen. Arbetsgruppen har övervägt dessa och föreslår att följande 

åtgärder bör genomföras: 

• berörda institutioner överväger om en profilering av utbildningen är lämplig 

• berörda institutioner ser över vilka lärare som undervisar på utbildningen, så att anställda lärare 

snarare än återanställda, pensionerade lärare står för merparten av undervisningen.  

• berörda institutioner överväger om praktikkursen ska göras obligatorisk 

• berörda institutioner ser över laborationerna i utbildningen och om de och deras examination 

kan förbättras så att de får en tydligare progression, och så att de kopplar till examens- och 

lärandemålen på ett tydligare sätt 

• berörda institutioner ger stöd till studenterna för att skapa ett livskraftigt studentråd 

• området uppmanar CeUL att utveckla kortare högskolepedagogiska kurser som är anpassade för 

erfarna lärare inom vårt område. 

Arbetsgruppen förslår att området tar ställning till programrådets eventuella formella roll först när 

eventuella regler och riktlinjer för sådana är fastställda. 
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• institutionen för material- och miljökemi i nästa utbildningsrapport år 2024 ska redogöra för 

vilka överväganden och eventuella förändringar av utbildningen som genomförts föranlett av 

granskningsrapporten, specifikt med avseende på punkterna under överväganden ovan. 

 


