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1. Bakgrundsdata och examensarbete 
 

Jämförelsekriterier 
 
Samtliga enkätfrågor, förutom de öppna, har analyserats med avseende på 
examensår. I gruppen ”tidigare studenter” är de som tagit ut sin examen mellan 
2003-2008 (154 stycken, 66 %) och i gruppen ”senare studenter” är de som 
tagit ut examen mellan 2009-2011 (80 stycken, 34 %). Där relevanta skillnader 
har observerats, redovisas dessa. Med relevanta skillnader avses här en skillnad 
på över 10 % mellan grupperna inom varje alternativ. Där svar har angetts på 
en bedömningsskala, och en skillnad enbart kan observeras inom det mer 
neutrala mittenalternativet, har detta inte redovisats som en relevant skillnad. 
Detsamma gäller för frågor där relevanta skillnader kan observeras till exempel 
inom alternativet ”Instämmer i ganska hög grad”, men där det nästan inte kan 
observeras någon skillnad alls då detta alternativ slås samman med alternativet 
”Instämmer i mycket hög grad”. 
 

Examen och examensarbete 
 
Det var fler av de tidigare studenterna (91 %) som hade tagit ut en 
civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik, medan det därmed logiskt var fler 
av de senare studenterna (24 %) som hade tagit ut en examen i bioinformatik. 
 
Det var även fler av de tidigare studenterna (29 %) än av de senare (18 %) som 
gjorde sitt examensarbete vid en forskningsavdelning vid Uppsala universitet. 
 
Logiskt, rent tidsmässigt, var det även fler av de tidigare studenterna (35 %), än 
av de senare studenterna (19 %) som hade tagit ut ytterligare en examen på 
universitetsnivå. 
 

2. Allmänt omdöme 
 
Det var fler av de senare studenterna (48 %), än av de tidigare studenterna (37 
%), som angav att de i efterhand skulle ha valt ett annat utbildningsprogram. 
 

3. Färdighetsträning 
	  
Två av enkätens frågor behandlade de före detta studenternas färdighetsträning. 
I den första behandlades deras syn på den övning de fått, genom studierna på 
X-programmet, i följande moment: 
 

• Göra muntliga presentationer 
• Redogöra/rapportera skriftligt 
• Kritiskt värdera information 
• Argumentera 
• Självständigt lösa problem 
• Läsa och förstå vetenskapliga texter 
• Tillämpa vetenskapliga metoder 
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• Arbeta i grupp 
• Laborera 
• Programmera 

	  
Inom två av de ovanstående momenten fanns en skillnad mellan de tidigare och 
de senare studenternas svar. Det var fler av de tidigare studenterna (48 %) som 
var mycket nöjda med den övning de fått i att självständigt lösa problem. 
Motsvarande siffra för de senare studenterna var 36 %.  
 
Det var även fler av de tidigare studenterna (38 %) än av de senare studenterna 
(25 %) som angav att de var ”Ganska nöjd” med den övning de fått i att 
programmera. Om man även beaktar alternativet ”Mycket nöjd” så kan man 
konstatera att det även då var större andel av de tidigare studenterna (49 %) än 
av de senare studenterna (35 %), som angav något av dessa alternativ. 
 
I den andra frågan vad gäller färdighetsträning, behandlades den förmåga de 
utvecklat genom studierna på X-programmet, i följande moment: 
 

• Till självständigt arbete 
• Till kritisk bedömning 
• Till muntlig kommunikation på svenska 
• Till muntlig kommunikation på engelska 
• Till skriftlig kommunikation på svenska 
• Till skriftlig kommunikation på engelska 
• Att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser 
• Att diskutera och kommunicera inom det område som utbildningen 

avser 
• Att självständigt lösa problem inom det område som utbildningen avser 
• Att förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
• Att arbeta analytiskt 
• Att samarbeta 
• Att förstå engelskspråkig facklitteratur 
• Att laborera 
• Att programmera 
• Att identifiera och avgränsa problem  
• Att snabbt få överblick över ett omfattande material 

 
Beträffande två av de ovan nämnda momenten, fanns en skillnad mellan de 
tidigare och de senare studenternas inställning. Fler av de senare studenterna 
(38 %) än av de tidigare studenterna (24 %) valde att ange alternativet 
”Instämmer i ganska hög grad” på frågan om de, genom sina studier på X-
programmet, hade utvecklat en god förmåga till muntlig kommunikation på 
svenska. Skillnaden mellan grupperna var fortfarande 15 %, ifall man även 
beaktade de som instämde i mycket hög grad. 
 
Det var dock fler av de tidigare studenterna (53 %) än av de senare (38 %) som 
angav att de instämde i mycket hög grad till påståendet att de utvecklat en god 
förmåga till att förstå engelskspråkig facklitteratur. Om man dock räknar 
samman alternativen ”Instämmer i ganska hög grad” och ”Instämmer i mycket 
hög grad”, kan man se att fördelningen är lika. Andelen av de tidigare 
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studenterna som angav något av dessa alternativ var 89 %, medan 
korresponderande siffra för de senare studenterna var 86 %. 

4. Internationalisering 
 
Det var fler av de senare studenterna (41 %) som angav att en eller flera av 
kurserna hade haft tydliga internationella perspektiv. Motsvarande siffra för de 
tidigare studenterna var (30 %). 
 

5. Mål för utbildningen 
 

Färdighet och förmåga 
 
För fyra av de sju mål som behandlades fanns en skillnad mellan de tidigare och 
de senare studenternas svar. Vad gäller det första målet (visa förmåga att med 
helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen), ansåg 36 % av de tidigare 
studenterna att de uppfyllde målet i mycket hög grad, medan motsvarande 
siffra för de senare studenterna var 26 %. Om man däremot även beaktar de 
som instämde i ganska hög grad, är skillnaden mycket liten (totalt: 82 % av de 
tidigare studenterna, 81 % av de senare studenterna). 
 
Vad gäller det andra målet (visa förmåga att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar) ansåg 40 % av de tidigare 
studenterna att de uppfyllde målet i mycket hög grad, medan motsvarande 
siffra för de senare studenterna var 30 %. Om man däremot även beaktar de 
som instämde i ganska hög grad, är skillnaden mycket liten (totalt: 83 % av de 
tidigare studenterna, 79 % av de senare studenterna). 
 
För nästa mål (visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 
sammansättning), så ansåg 40 % av de tidigare studenterna att de uppfyllde 
målet i mycket hög grad, medan motsvarande siffra för de senare studenterna 
var 29 %. Även här blir skillnaden mycket liten om man även beaktar de som 
instämde i ganska hög grad (totalt: 76 % av de tidigare studenterna, 70 % av de 
senare studenterna). 
 
För det sista målet (visa förmåga att i såväl nationella som internationella 
sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra 
för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger 
till grund för dessa) ansåg 31 % av de tidigare studenterna att de uppfyllde 
målet i mycket hög grad, medan motsvarande siffra för de senare studenterna 
var 18 %. Det fanns fortfarande en skillnad mellan grupperna (16 %) ifall man 
även beaktade de som instämde i ganska hög grad. 
 

6. Studentinflytande och utveckling 
 
De svarande ombads att på en femgradig skala från ”Mycket missnöjd” till 
”Mycket nöjd” ange hur nöjda de var med den möjlighet de som studenter hade 
att påverka upplägg och genomförande av studierna på X-programmet. Det var 
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fler av de tidigare studenterna (40 %) än av de senare studenterna (29 %) som 
angav att de var ganska nöjda. Då även alternativet ”Mycket nöjd” beaktades var 
det fortfarande en skillnad (17 %) mellan grupperna. 

7. Vad gör du nu? 
 
Logiskt, rent tidsmässigt, var det enbart de tidigare studenterna som hade 
disputerat (21 %).  
 

Arbetsuppgifter 
 
De svarande ombads att ange i vilken utsträckning de efter sina studier haft 
arbetsuppgifter som ställt krav på att: 
 

• göra muntliga presentationer 
• göra skriftliga presentationer 
• kritiskt värdera information 
• argumentera 
• självständigt lösa problem 
• läsa och förstå vetenskapliga texter 
• tillämpa vetenskapliga metoder 
• förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
• arbeta i grupp 
• du kan laborera 
• du kan programmera 

 
De tidigare studenterna hade i högre utsträckning haft arbetsuppgifter som 
ställt högre krav på flera av de ovan nämnda momenten.  
 
Det var 66 % av de tidigare studenterna som angav att de hade haft 
arbetsuppgifter som ställt höga krav på att göra muntliga presentationer. 
Motsvarande siffra för de senare studenterna var 44 %. 
 
Det var även fler av de tidigare studenterna (80 %) än av de senare (50 %) som 
angav att de hade haft arbetsuppgifter som ställt höga krav på att göra skriftliga 
presentationer. 
 
Detsamma gäller momentet att läsa och förstå vetenskapliga texter. Här var det 
60 % av de tidigare studenterna som angav att de hade haft arbetsuppgifter som 
ställt höga krav på detta. Motsvarande siffra för de senare studenterna var 40 %. 
 
Då det gäller att tillämpa vetenskapliga metoder hade 24 % av de senare 
studenterna angett att de inte alls hade mött några krav på detta. Motsvarande 
siffra för de tidigare studenterna var 13 %. 
 
Detsamma gäller momentet att laborera. Här var det 48 % av de senare 
studenterna som angav att det inte alls hade haft arbetsuppgifter där det ställts 
krav på detta. Motsvarande siffra för de tidigare studenterna var 38 %. 
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8. Sammanfattande kommentarer 
 
Det var fler av de senare studenterna som hade valt att inte göra sitt 
examensarbete vid en forskningsavdelning vid Uppsala universitet, samt som 
angav att de i efterhand skulle ha valt ett annat utbildningsprogram. 
 
De tidigare studenterna var mer nöjda med de övningar de fått i att 
självständigt lösa problem och i att programmera. De var även mer nöjda med 
den förmåga till att förstå engelskspråkig facklitteratur som de utvecklat under 
sina studier. De senare studenterna var dock mer nöjda med den förmåga till 
muntlig kommunikation på svenska som de utvecklat. 
 
För fyra av de sju mål som behandlar färdighet och förmåga hade de tidigare 
studenterna i större grad angett att de uppfyllde målen i mycket hög grad. De 
tidigare studenterna var även mer nöjda med den möjlighet de som studenter 
hade att påverka studiernas upplägg och genomförande. 
 
De tidigare studenterna hade i större andel angett att de hade haft 
arbetsuppgifter som i hög grad ställt krav på att göra muntliga presentationer, 
skriftliga presentationer, samt att läsa och förstå vetenskapliga texter. Samtidigt 
var det fler av de senare studenterna som i större utbredning angav att de inte 
alls haft arbetsuppgifter som ställt krav på att tillämpa vetenskapliga metoder, 
och att laborera. 
	  
 
 


