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Granskningsrapport: Utbildning på grundnivå  

och avancerad nivå 
 

Vart tredje år ska en utbildningsrapport för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå lämnas till 

respektive områdesnämnd. Efter granskning av rapporten och annat underlag ska nämnden ge skriftlig 

återkoppling till berörd/-a institution/-er eller motsvarande. Återkopplingen sker bland annat genom en 

granskningsrapport som skrivs i mallen nedan. 

 

Kursiverad text är förtydliganden. 

 

Huvudområde/Program/ 

Utbildning 
Kemi/kandidatprogram i kemi 

Granskningsgrupp 

(namn, titel och 

organisatorisk 

tillhörighet) 

Prof. Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper 

Prof. Åsa Larson, Fysikum 

Dr. Jesica Slove Davidsson, Institutionen för biologisk grundutbildning 

Dr. Carl-Johan Högberg (utbildningsledare, kanslistöd)  

Daniel Ahlsén (studerande representant) 

Kontaktperson  Alasdair Skelton (alasdair.skelton@geo.su.se) 

Datum för slutversion 181116 

Hur har studenterna 

medverkat under arbetet 

med framtagandet av 

rapporten? 

Studerande representant Danieh Ahlsén medverkade vid gruppens sista 

mötet då rekommendationerna togs fram. 

Uppskattad tidsåtgång 

för gruppens arbete med 

rapporten 
30 timmar 

 

 
Bedömningsprocessen och eventuellt övrigt underlag 
 
Här beskriver granskningsgruppen kortfattat 

 

• sina interna avstämningar i gruppen och upplägg av bedömningsarbetet, 

• eventuella avstämningar, inklusive syfte, med berörd/-a institution/-er eller motsvarande efter att 

utbildningsrapport och annat underlag lämnats in till områdesnämnden samt 

• eventuellt övrigt skriftligt underlag som använts under bedömningen (förutom utbildningsrapport, 

examensmålsmatriser, statistiska uppgifter samt lärartabell). 

 

Syftet med dessa tre punkter är att ge underlag till utvärderingen av delar av pilotens metod. Under 

ordinarie granskningar kvarstår förmodligen en eller flera punkter, men det återstår att se. 

 
Granskningsgruppen träffades 180920 för att planera hur arbetet skulle läggas upp. Med på mötet var 

utbildningsledare Carl-Johan Högberg som kanslistöd. Vi beslöt att var och en i arbetsgruppen skulle 

skriva kortfattade bedömningar av positiva aspekter, utvecklingsmöjligheter och frågor till institutionen 

som berörde varje del av utbildningsrapporten. Granskningsgruppen träffades igen den 181001 och 
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sammanställde våra listor. Carl-Johan Högberg var återigen med på mötet och han kunde under mötet 

besvara en hel del av våra frågor som vi hade om utbildningen. Vi beslöt att skicka en fråga vidare till 

institutionen som rörde praktikkurserna/forskningspraktik och dessa kursers roll i utbildningen.  

Våra listor med bedömningar sammanställdes till en gemensam text som vi diskuterade och 

vidarutvecklade då granskningsgruppen träffades 181105. Den slutliga versionen godkändes av 

gruppen via e-mail. 

 

 

 

 

 

Utbildningens utformning 

 
Som underlag för bedömning ska granskningsgruppen bland annat använda svar under rubriken 

”Utbildningens utformning” i utbildningsrapporten, dvs. institutionens beskrivning av  

 

• eventuella program, inriktningar och studiegångar med fokus på progressionskurser samt 

• övriga fristående kurser inom utbildningen. 

 

Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 

utbildningens utformning. 

 
Kandidatprogrammet i kemi är bra strukturerat där studenterna i årskurs ett får baskunskaper i kemi och 

under årskurs två och tre har de möjlighet att specialisera sig inom ämnet. Det är en tydlig progression i 

utbildningen där senare kurser bygger vidare på tidigare kurser i utbildningen. Studenterna får en bra 

bredd inom kemi där organisk-, oorganisk-, fysikalisk-, analytisk- och biokemi täcks in bland de 

obligatoriska kurserna. Programmet har utrymme för maximalt 63.5 hp valfria kurser. Detta ger 

studenterna valfrihet att specialisera sig inom önskat område och genom att inte ha några obligatoriska 

kurser under femte terminen skapas mobilitetsfönster där studenterna enkelt kan åka på utbytesstudier.  

 

I utbildningsrapporten nämns att studenter kan uppleva att utbildningen saknar en tydlig profil. Den 

upplevs som en samling kurser där kemiområden ska vara representerade. Profileringen av 

kemiutbildningen är väsentlig, speciellt med tanke på det problem med studentrekrytering som 

utbildningen brottats med på senare år. Detta är något som berörda institutioner borde arbeta med.    

 

Utbildningen innehåller totalt 15 hp matematik som är obligatorisk. Det kan ifrågasättas om denna 

mängd matematik är tillräcklig för att kunna förstå och teoretiskt beskriva atomer, molekyler och 

kemiska processer. 

 

Den obligatoriska kursen inom Etik och hållbarhet säkerställer att studenterna examineras på förväntade 

studieresultat som kopplar kemin till samhälleliga och etiska aspekter. Det är dock oklart hur de etiska 

och samhälleliga aspekterna berörs och integreras med övriga kurser på utbildningen.  

 

För att få närmare samröre med arbetsmarknaden rekommenderas en praktikkurs under tredje året där 

studenterna får tillämpa deras kemikunskaper på företag eller myndighet. Kursen verkar vara 

betydelsefull för utbildningen, men den är inte obligatorisk.  På grundläggande nivå finns även flertal 

kurser i forskningspraktik, men dessa kurser nämns inte i programrapporten och kompletterande 

uppgifter från institutionen visar att dessa kurser främst läses av utbytesstudenter och ingen student har 

inkluderat dem i kandidatprogrammet i kemi under läsåret 17/18.  

 

Även en kurs i kemisk dataanalys rekommenderas men är inte obligatorisk. Kopplingen mellan 

matematik och programmering till kemiämnet är något som studenter i intervjuer har uppgett att 

utbildningen saknar.  

 

Inom huvudområdet kemi erbjuds dessutom fyra orienteringskurser som bidrar till samverkan. Dessa 

kurser verkar vara uppskattade och attraherar många studenter. Det framgår inte från rapporten hur 

dessa orienteringskurser kopplar till pågående forskning inom kemiområdet på SU. 
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Bakgrundsuppgifter 
 
Som underlag för bedömning ska granskningsgruppen bland annat använda svar under rubriken 

”Bakgrundsuppgifter” i utbildningsrapporten, dvs. institutionens kommentarer om tillhandahållna 

statistiska uppgifter om  

 

• studentgruppens sammansättning,  

• genomströmning/prestationsgrad samt  

• söktryck.  

 

Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 

aspekter som återfinns i punkterna ovan. 

 
Antalet studenter som antas till programmet har minskat drastiskt under 20 år. Intresset för kemi verkar 

ha sjunkit över hela landet, men de tekniska högskolorna ser inte samma kritiska minskning som SU. 

Här skulle en satsning gemensam med andra universitet kunna motiveras för att få ett ökat intresse för 

kemi. Kunskapsnivån på studenter som antas till utbildningen har försämrats och insatser har gjorts för 

att stödja studenterna genom att införa kunskapstest, individuell uppföljning och rådgivning. Från 

rapporten framgår det inte om dessa insatser har gett resultat. Detta behöver utvärderas. 

 

Kemiutbildningen på SU behöver en tydligare profilering. Utbildningen ska inte ses som ett enklare 

alternativ för de studenter som inte läser kemi på KTH. Neurokemi och analytisk kemi attraherar 

motiverade studenter och skulle kunna lyftas fram för att stärka kemis profilering på SU. Dessutom 

behöver det betonas att utbildningen på SU är lärartät, sker med nära forskningsanknytning och har ett 

stort inslag av laborationer. 

 

Kandidatprogrammet i kemi attraherar studenter med en blandad sammansättning gällande kön och 

ursprung. Det är dock inte helt tydligt att bedöma om det är samma blandade sammansättning gällande 

kön och ursprung när det gäller lärarna som undervisar på utbildningen. Lärarbemanningen bifogades, 

men det var inte helt tydligt ifyllt vilka lärare som undervisade varje kurs på programmet. 

 

I rapporten nämns att ”söktrycket” (antalet studenter som söker/antalet platser) är information utan 

betydelse då ”planeringstalen” sätts godtyckligt. Ett annat mått skulle behöva användas.  

 

 

 

Måluppfyllelse 
 

Som underlag för bedömning ska gruppen bland annat använda svar under rubriken ”Måluppfyllelse” i 

utbildningsrapporten, det vill säga institutionens 

 

• analys av hur utbildningens utformning, genomförande och examination främjar studenternas 

lärande och säkerställer att studenterna uppnått examensmålen när examen utfärdas, 

• analys av hur utbildningens utformning visar på en progression samt 

• kommentarer till och analys av ifylld/-a examensmålsmatris/-er, inklusive styrkor och 

svagheter som kan identifieras vad gäller måluppfyllelse inom utbildningen. 
 

Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 

aspekter som återfinns i punkterna ovan. 

 

Kandidatutbildningen i kemi på SU är väl strukturerad med en bred bas som grundar sig på forskning 

och inkluderar en stor mängd laborationer. Det finns en tydlig progression i programmet och det verkar 

som om alla examensmål uppnås helt. För att förtydliga måluppfyllelsen bör inte de valfria kurserna 

finnas listade i målmatrisen utan endast obligatoriska kurser eller block av valbara kurser. 
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Utbildningen skulle kunna stärkas ytterligare och profileringen av programmet bli tydligare genom att 

fokus riktas mot studentens behov av en rigorös utbildning i kemi snarare än att varje kemiavdelning ger 

kurs inom respektive område.   

 

De 100 laborationerna som studenterna gör inom programmet verkar spela en central roll i utbildningen 

och de examineras uteslutande genom skriftliga rapporter. Dessa laborationer och hantverkskapet som 

studenterna tillägnas genom att spendera mycket tid i laboratoriet är säkerligen en styrka i utbildningen. 

Det är dock viktigt att reflektera över syftet med varje laboration och om det kan ifrågasättas om alla 

laborationer behöver examineras på samma sätt.  

 

 

 

 

 

 

Lärare och annan undervisande personal: Kompetens och 

kompetensutveckling  
 

Som underlag för bedömning ska gruppen bland annat använda svar under rubriken ”Lärare och annan 

undervisande personal: Kompetens och kompetensutveckling” i utbildningsrapporten, det vill säga 

institutionens 

 

• analys av sammansättningen av lärare och annan undervisande personal avseende 

vetenskaplig och professionsinriktad kompetens,  

• redogörelse för planerade rekryteringar samt 

• analys av hinder och möjligheter för att stärka lärarnas vetenskapliga och pedagogiska (och i 

förekommande fall professionsinriktade) kompetens. 

 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 

aspekter som återfinns i punkterna ovan. 

 
Kandidatutbildningen i kemi undervisas av lärare med nära forskningsanknytning. Många av lärarna har 

pedagogisk utbildning vilket är mycket positivt. Det är dock tydligt att det främst är de yngre lärarna 

som har högskolepedagogisk utbildning. För att motivera äldre erfarna lärare att vidarutbilda sig skulle 

universitetet kunna utveckla en mindre kompletterande kurs i högskolepedagogik på några få 

högskolepoäng som riktar sig mot rutinerade lärare.  

 

Kandidatutbildningen i kemi är mycket lärartät, sker med små studentgrupper och med många 

schemalagda undervisningstimmar. Denna typ av undervisning är nödvändigtvis kostsam. Doktorander 

deltar i undervisningen som laboratorieassistenter vilket syftar till att ge doktoranderna 

undervisningserfarenhet och studenterna får nära kontakt med forskningsverksamheten. Det är väldigt 

positivt att doktorander som deltar i undervisning läser den obligatoriska nyutvecklade kursen Teaching 

Chemsitry. 

  

Det finns en potentiell risk att undervisningen blir spretig då föreläsningarna ges av specialister inom 

olika delområden. Kursansvariga lärare har här ett viktigt ansvar att brygga samman delarna.  

Det är oroande att 3 pensionärer för närvarande deltar i undervisningen. Detta bör beaktas när 

nyrekryteringar diskuteras.  
 

 

 

Kurs- och utbildningsuppföljning 
 

Som underlag för bedömning ska gruppen bland annat använda svar under rubriken ”Kurs-och 

utbildningsuppföljning” i utbildningsrapporten, det vill säga institutionens 
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• beskrivning av arbetet med uppföljning av samtliga kurser, inklusive examensarbeten, 

• beskrivning av arbetet med uppföljning av hela utbildningen, inklusive progressionen mellan 

kurser, 

• kommentarer och analys av kurser som institutionen anser har särskilda styrkor och som 

därmed kan utgöra goda exempel,  

• kommenterar om kurser där svagheter har identifierats samt 

• kommentarer till studenternas synpunkter på utbildningens styrkor och svagheter, i den mån 

det finns utvärderingar gjorda av hela utbildningen. 

 

Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 

aspekter som återfinns i punkterna ovan. 

 
Det behöver utvecklas en rutin för kursvärderingar där sammanställningarna publiceras på en hemsida 

och inte bara finnas tillgängliga på KÖLs expedition. Det är positivt att studenterna i flera kurser får 

information vid kursens början om hur kursen har utvecklats till följd av tidigare års kursvärderingar. 

Rutinerna för utvärdering av praktikkurser och självständiga arbeten behöver utvecklas. Det behöver 

säkerställas att kursrapporter sammanställs för samtliga kurser. 

 

Programrådet som inrättades 2013 har en viktig roll för att fånga upp kurser som inte fungerar optimalt 

och att säkerställa utbildningen. Det är viktigt att programrådet har mandat att föreslå förändringar för 

att förbättra utbildningen. 

 

Det är även positivt att en programvärdering har utförts, men de få svaren gör det svårt att avgöra om 

svaren är representativa för hela studentgruppen. Tidigare djupintervjuer med studenter har visat att 

studenterna inte inser progressionen och syftet med upplägget på programmet utan ser programmet som 

en samling kemikurser. Syftet med programmets upplägg behöver tydliggöras för studenterna.  

 

 

 

Organisation av kvalitetsarbete 
 
Som underlag för bedömning ska gruppen bland annat använda svar under rubriken ”Organisation av 

kvalitetsarbete” i utbildningsrapporten, det vill säga institutionens beskrivning av 

 

• hur kvalitetsarbetet kring utbildningen är organiserat,  

• hur samarbetet fungerar mellan institutioner på kurs- och programnivå, Samarbete med andra 

institutioner bör särskilt lyftas fram vid bedömning av institutionsöverskridande 

programutbildningar 

• på vilket sätt studentinflytandet säkras, 

• hur plats ges för, i förekommande fall, externa intressenter, t.ex. representanter för arbetslivet 

och alumner, i arbetet med planering och uppföljning av utbildningen samt 

• hur det säkerställs att utbildningen svarar mot arbetslivets behov. 

 

Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 

aspekter som återfinns i punkterna ovan. 

 
Programrådet har en central roll då de återkopplar från kursvärderingar till lärare och berörda 

institutioner om några av kurserna inte fungerar som tänkt. Programrådet verkar inte ha tillräckligt med 

mandat för att påverka utbildningen och framtida rekryteringar och för att kunna fokusera på 

kvalitetssäkrande arbete krävs att programrådet har makt.   

 

Ett annat problem är bristen på studentråd inom kemi. Här behöver institutionerna och programrådet 

fundera över hur de kan bidra till att studenter inser betydelsen av att de engagerar sig i dessa frågor. 

Vikten av studentinflytande behöver betonas av såväl lärare som ledning. 
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Övrig organisation och administration 

 
Som underlag för bedömning ska granskningsgruppen bland annat använda svar under rubriken  

”Övrig organisation och administration” i utbildningsrapporten, det vill säga institutionens beskrivning 

av 

• hur administrationen av utbildningen fungerar, 

• hur studie- och karriärvägledningen är organiserad samt hur studenterna informeras om 

en framtida arbetsmarknad samt 

• hur institutionen samlar in och tar tillvara på alumners synpunkter på utbildningen. 

 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 

aspekter som återfinns i punkterna ovan. 

 
Kemiutbildningen administreras av KÖL (kemiska övningslaboratoriet) vilket verkar fungera bra, men 

det finns en risk att kopplingen mellan undervisning och forskning därmed inte blir lika tydlig. Det är 

från utbildningsrapporten inte helt klart vad den administrative studierektorns arbetsuppgifter blir.  

 

 

 

Utvecklingsarbete  
 

Som underlag för bedömning ska granskningsgruppen bland annat använda svar under rubriken 

”Utvecklingsarbete” i utbildningsrapporten, det vill säga 

 

• vilka förändringar som har genomförts inom utbildningen under den senaste treårsperioden 

samt beskrivning av åtgärder och resultat av dessa åtgärder, 

• vilka förändringar som institutionen planerar att vidta men som ännu inte genomfört, inklusive 

tidsramen samt  

• hur institutionen arbetar med att främja jämställdhet och breddat deltagande avseende 

utbildningens förutsättningar, innehåll och genomförande. 

 

Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 

aspekter som återfinns i punkterna ovan. 

 
Genom att låta studenter från olika program samläsa grundläggande kemikurser fås större 

studentgrupper i klassrummen. Genom kursen i etik och hållbarhet säkerställs att studenterna 

examineras på examensmål rörande dessa områden. Dessutom har kraven i lokala examensmålen 

skärpts för att säkerställa att alla studenter har läst 15 hp matematik.  

 

Programrådet har fattat beslut om att programmet ska ges på engelska vilket är bra och förhoppningsvis 

resulterar till fler studenter.  

 

Kemi behöver arbeta med profileringen av programmet och rekryteringen för att kunna attrahera ett 

större antal högpresterande studenter. Här är granskningsgruppens råd att fokusera på programmet 

styrkor såsom neurokemi, analytisk kemi och den laborativa delen av utbildningen. 

 

 

 

Sammanfattande omdöme 
 

Granskningsgruppen ska på̊ ett klart och tydligt sätt sammanfatta sina tidigare framförda överväganden 

och ställningstaganden. Det sammanfattande omdömet ska också ge återkoppling till institutionen om 

  

• goda exempel och 

• utvecklingsområden. 

 

Vidare ska det tydligt framgå vad som inte bedöms hålla tillräcklig kvalitet och som gruppen 
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därmed föreslår ska/måste åtgärdas.  

 

Om granskningsgruppen anser att en fördjupad granskning bör genomföras anges det här, 

inklusive motivering. 

Goda exempel 

 

Bedömningsgruppen identifierar följande goda exempel: 

 

Kandidatprogrammet i kemi har en mycket bra och genomtänkt struktur med en tydlig progression. Det 

framgår att alla examensmål uppfylls. Programmets obligatoriska kurser ger studenten en bra bredd 

inom kemi och programmets utrymme för valfria kurser ger studenterna möjlighet att specialisera sig 

inom önskat område och/eller åka på utbytesstudier.  

 

Kandidatutbildningen i kemi undervisas av lärare med nära forskningsanknytning och de yngre lärarna 

har pedagogisk utbildning. 

 

Kandidatutbildningen i kemi är mycket lärartät med många schemalagda undervisningstimmar och ett 

stort inslag av laborationer. Eftersom doktorander deltar i undervisningen får studenterna nära kontakt 

med forskningsverksamheten. Doktorander har pedagogisk utbildning. 

 

Utvecklingsområden 

 

Bedömningsgruppen identifierar följande utvecklingsområden: 

 

Profilering: Kemiutbildningen på SU behöver en tydligare profilering. Utbildningen ska inte ses som 

ett enklare alternativ för de studenter som inte läser kemi på KTH. Neurokemi och analytisk kemi 

attraherar motiverade studenter och bör lyftas fram för att stärka kemis profilering. Bedömningsgruppen 

anser att profileringen av kemiutbildningen är viktigare än att varje kemiavdelning ger kurs inom 

respektive område. Dessutom bör det betonas att utbildningen på SU är lärartät, sker med nära 

forskningsanknytning och har ett stort inslag av laborationer. Profilering är något som berörda 

institutioner ska arbeta med. 

 

Rekrytering och genomströmning: Ett fokus ska vara att ta fram strategier på hur utbildningen kan 

locka fler duktiga och motiverade studenter. Ett annat fokus bör vara att öka genomströmningen även 

gällande orienteringskurser.  

 

Lärare: Det är oroande att 3 pensionärer för närvarande deltar i undervisningen. Detta ska inte behöva 

vara nödvändigt och bör beaktas när nyrekryteringar diskuteras. 

 

Kursvärderingar: Det ska utvecklas en rutin för kursvärderingar där sammanställningarna publiceras 

på en hemsida och inte bara finnas tillgängliga på KÖLs expedition. 

 

Programrådet: Programrådet som inrättades 2013 har en viktig roll för att fånga upp kurser som inte 

fungerar optimalt och att säkerställa utbildningen. Programrådet ska få mandat att kräva förändringar för 

att förbättra utbildningen och säkra kvalitet.   

 

Övriga rekommendationer 

 

Bedömningsgruppen vill ge följande rekommendationer till berörda institutioner: 

 

Syftet med programmets upplägg framgår tydligt från utbildningsrapporten. Syftet bör tydliggöras för 

studenterna. 

 

Kemiutbildningen innehåller totalt 15 hp matematik som är obligatorisk. Det kan ifrågasättas om 15 hp 

matematik är tillräcklig och berörda institutionerna bör överväga att öka antalet obligatoriska poäng. 

 

Praktikkursen är betydelsefull för utbildningen och berörda institutionerna bör överväga att göra den 

obligatorisk.   
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Det framgår inte att orienteringskurser kopplar till pågående forskning inom kemiområdet på SU och  

kopplingen bör beaktas.  

 

Utvecklingsarbete för att t ex öka genomströmningen bör utvärderas. 

 

Berörda institutionerna bör reflektera över syftet med laborationer och hur effektivt de examineras. 

 

Bedömningsgruppen vill ge följande rekommendationer till universitet: 

 

Ett annat problem är bristen på studentråd inom kemi. Här bör universitetet yrka för att studenter 

uppmuntras att engagera sig i utbildningsfrågor.  

 

För att motivera äldre erfarna lärare att vidarutbilda sig rekommenderar universitetet att utveckla en 

mindre kompletterande kurs i högskolepedagogik på några få högskolepoäng.  

 

 

 

Granskningsgruppens utvärdering av granskningsprocessen 
 

Granskningsgruppen inbjuds här till att utvärdera granskningsprocessen, inklusive mall för 
granskningsrapport och mall för utbildningsrapport. Gruppen bör beskriva vad som fungerat 
bra samt vad som bör förbättras och ge förslag på hur. Gruppen bör även resonera kring 
betydelsen av olika aspekter. 
 

Syftet är här främst att ge underlag till utvärderingen av delar av pilotens metod. Denna ruta tas 

därför bort inför start av ordinarie utbildningsgranskningar. Den tas även bort inför expedieringen av 

beslutet från områdesnämnden. 

 

Synpunkter har framförts muntligt vid intervjuerna. 
 

 


