
Kemi - Kursbeskrivningar 

Kemi och samhället, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: Kursen är en del av grundstudierna i kemi. Målsättningen är att 

ge studenterna en uppfattning om kemins betydelse inom samhällets olika sektorer. I kursen 

behandlas olika teman såsom miljöutmaningar, jordens resurser och kretslopp, 

energianvändning, nya material, kemikaliemyndigheter och kemikalieriskbedömning m.m.   

Lärandemål :  Efter avslutad kurs förväntas deltagarna: 

 kunna beskriva kemins betydelse inom samhällets olika sektorer 

 kunna beskriva kemikaliers kretslopp från utvinning till återvinning 

 känna till riskbedömningsprocedurer för kemikalier och processer  

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med olika slags material på nätet, inlämningsarbeten 

och seminarier 

  

Atomstruktur och kemiska egenskaper, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:Kursen hör till grundstudierna i kemi. Målsättningen är att 

utveckla studenternas tredimensionella tänkande och ge dem en grundläggande insikt i 

atomens struktur och bindningslära samt hur dessa påverkar ämnens egenskaper. I kursen 

behandlas: symmetrier, beräkningskemiska modeller, atomens struktur, orbitaler, 

bindningslära, fasta ämnen samt vätskor och lösningar.   

Lärandemål :  Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna: 

 beskriva atomens struktur, molekylers symmetrier och olika växelverkningar 

 utföra enkla molekylmodelleringsövningar med datorprogram 

 utföra laboratorieexperiment på ett säkert sätt  

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med obligatoriska räkneövningar och datorövningar 

samt laborationer på plats i Åbo 

Examinationsformer : Godkända laborationer och datorövningar, skriftlig tentamen  

  

Organiska föreningar och reaktioner, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: Målsättningen med kursen är att ge en introduktion till organisk 

kemi. Under kursen behandlas den organisk-kemiska bindningens karaktär, strukturen för 

organiska föreningar, organiska molekylers reaktioner samt grundläggande 

laborationstekniker inom organisk kemi.   

Lärandemål :  Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna: 



 redogöra för den grundläggande strukturläran inom organisk kemi 

 beskriva strukturen för de vanligaste organiska föreningarna 

 namnge de vanligaste organiska föreningarna enligt den systematiska nomenklaturen 

 redogöra för grunderna i stereokemi 

 beskriva de vanligaste reaktionstyperna samt de fundamentala reaktionsmekanismerna 

för åtminstone följande reaktionstyper: substitution, elimination och addition 

 behärska laboratoriesäkerheten inom organisk kemi 

 behärska de fundamentala laborationsmetoderna för organisk-kemisk syntes 

 förstå principen för vanligaste kromatografiska metoder och deras analytiska 

tillämpningar 

 förstå sambandet mellan kemisk bindning, reaktivitet och reaktion 

 tillämpa den grundläggande kunskapen inom organisk kemi på sitt eget ämnesområde 

 inse betydelsen för organisk kemi inom sitt eget ämnesområde 

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med obligatoriska räkneövningar, samt laborationer 

på plats i Åbo 

Examinationsformer : Tentamen, rapporter och övningsuppgifter   

  

  

Kemiska ämnen och reaktionslära, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:Att introducera och undersöka grundläggande begrepp, lagar och 

teorier för kemiska ämnen och reaktioner, inbegripande kemisk stökiometri och kinetik.   

Lärandemål :  Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna 

 namnge, teckna och beskriva rena ämnens förekomst och reaktioner i olika 

blandningar 

 kvantitativt bestämma reaktioners omsättning på basen av begränsande reagens och 

kinetik 

 undersöka och dokumentera kemiska ämnens egenskaper och reaktioner i laboratoriet  

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med obligatoriska räkneövningar och laborationer   

Examinationsformer : tentamen, räkneövningar, laborationer 

  

Kemisk jämvikt och drivkraft, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:Kursen ger en introduktion till kemiska jämvikter och 

drivkraften bakom reaktioner förknippade med dessa jämvikter. Kursdeltagarna vägleds på ett 

inspirerande sätt till ett kemiskt jämviktstänkande som är mycket viktigt för blivande 

diplomingenjörer och naturvetare inom olika områden i arbetslivet. Kursen behandlar 

grunderna för kemiska jämvikter, syror och baser, syra-basjämvikter, löslighetsjämvikter och 

gravimetri, komplexbildningjämvikter, elektrokemi, entropi och fri energi. Kursen är nyttig 



för alla vars studier på något sätt har att göra med kemi. Kursens innehåll följer kap. 13-18 i 

kursboken "Chemistry" av Zumdahl & Zumdahl.  

Lärandemål :  Efter avslutad kurs förväntas deltagarna behärska: 

 Hur kemiska jämvikter fungerar 

 Löslighets- och pH-beräkningar 

 Elektrokemins, entropins och den fria energins grunder 

 Laboratoriesäkerhetens grunder samt att självständigt utföra laboratoriearbeten och 

sammanfatta erhållna resultat i en klar och lättläslig rapport 

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med obligatoriska räkneövningar och laborationer   

Examinationsformer : skriftlig tentamen 

 


