
HX1001 Biologisk kemi 7,5 hp
Biological Chemistry

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för HX1001 gäller från och med HT07

Betygsskala
P, F

Utbildningsnivå
Grundnivå

Huvudområden
Teknik

Särskild behörighet

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Att ge studenterna grundläggande kunskaper om hur olika biomolekyler samverkar i cellens 
normala liv.
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Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge kunskaper om den kemiska bindningens betydelse för olika 
föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper i ett biologiskt perspektiv samt att klargöra 
något om de termodynamiska drivkrafterna till kemiska reaktioner. Biologiskt viktiga 
jämvikter skall tas upp med speciell tyngdpunkt på buffertlösningars egenskaper och biol-
ogiska funktion. Kolhydraters, lipiders, proteiners och nukleotiders uppbyggnad och biol-
ogiska funktion skall tydligt belysas. Den eukaryota cellens uppbyggnad och funktion skall 
ligga i fokus. Studenterna skall härvid få kunskaper om cellens reglerade energiomsättning, 
dvs kolhydraters, lipiders och aminosyrors metabolism för upprätthållande av normala 
cellulära funktioner.

Kurslitteratur
Holum, John R.: Fundamentals of General, Organic, and Biological chemistry, 6th edition, 
John Wiley & sons, New York 1997
Utdelat material

Examination
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F 
 • TEN2 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
Tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala P(F.
Tentamen (TEN2; 4,5 hp), betygsskala P/F.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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