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Abstrakt— Detta bidrag presenterar resultaten från ett arbete 

som rör kvaliteten i civilingenjörsutbildningar, här exemplifierad 
av kemi- och bioteknikprogrammen vid LTH. Undersökningarna 
berör såväl utvärdering av curricula som utfallet av 
utbildningarna. Utbildningsprogram uppfattas ibland enbart 
som summan av dess kurser, utan att ge någon helhetsbild. Vi 
undersöker f.n. vilka uppfattningar studerande, alumni, 
universitetslärare och näringsliv har om programslutmålen, dvs. 
den ingenjörsmässiga kärnan i två närliggande 
utbildningsprogram vid LTH. Mera specifikt undrar vi vilka 
aspekter som är kritiska för progressionen mot utbildningarnas 
slutmål, hur explicit kunskap om slutmålet kan användas för att 
stimulera progression och vad som gör att studenterna definierar 
sig själva som ingenjörer. Vi presenterar här delresultat från 
fokusgruppintervjuer med lärare respektive studenter som är i 
slutet av utbildningsprogrammen, samt kommenterar resultat 
från enkäter till studenter i början av programmen. 

I. KEMI- OCH BIOTEKNIKPROGRAMMEN 
YSKONPROGRAMMEN Kemi- och Bioteknik (K och B) 
vid LTH har funnits i nuvarande form sedan början av 

2000-talet. Programmen har sina ursprung i 
kemiteknikutbildningen som funnits sedan sextiotalet. De båda 
programmen har block av gemensamma kurser men också 
programspecifika kurser (Fig. 1). De programspecifika 
momenten är för bioteknik en fördjupning både i molekylär 
biokemi och i biotekniska processer medan kemitekniken 
särpräglas av en blandning av materialkemi (oorganisk och 
polymerkemi), mekanik och viss ytterligare fördjupning i 
kemiteknik. 

 

 
Fig. 1: Till vänster: fördelningen av ämnen och programspecifika kurser i Åk 
1-3. Till höger specialiceringarna i Åk 4-5 (K: processdesign-….-läkemedel; 
B: läkemedel-….-molekylär bioteknik).  
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Studenterna går alltså en stor andel kurser tillsammans och 

delar också sociala aktiviteter då de tillhör samma sektion. 
Dock skiljer sig grupperna åt vad gäller könssammansättning 
samt också något vad avser intagningsbetyg och studieresultat, 
se tabell 1. 

 
Tabell 1: Fakta om de båda studentgrupperna  
  Bioteknik Kemiteknik 
Andel kvinnor 60 % 40 % 
Antal nybörjare 75 55 
Antal förstahands-

sökande 2008/09 
103 43 

Median-meritvärdena 
nyantagna senaste 3 åren  

Ca 18 Ca 17 

Andel som klarat minst 
40 hp första året (2008/09) 

80 % 70 % 

Studieavhopp från 
programmen 

ca 30 % Ca 35-40% 

 

II. ATT UTVÄRDERA PROGRAM 
Fokus på kvalitetsutvärdering har ökat de senaste åren. 

Kvalitetsutvärdering har ofta flera syften, t ex att fungera som 
information till blivande studenter, för att fördela 
budgetmedel, men kan också vara startpunkten för mera 
genomgripande arbete med kvalitetsförbättring. Dinham och 
Evans [1] argumenterar för att kvalitetsutvärdering alltid skall 
ha utformas på ett sådant sätt att det verkligen leder till 
kvalitetsförbättringar. De pekar på att fast de utbildningar de 
undersökt har utvärderings system på plats så saknas ofta 
system som använder den insamlade informationen för att 
implementera kvalitetsförbättringar. Dinham och Evans [1] 
visar i sin översikt olika utvärderingssystem och behovet av att 
studera flera olika komplexa nivåer, t ex   

• Inkommande studenter (kunskapsnivå, attityd till 
studier, studiekultur) 

• De formella krav som finns på utbildningen 
• Den utbildande institutionen (curricula, kultur hos 

lärare och studenter, tillgängliga resurser) 
Detta bör sedan länkas till hur det påverkar studenternas 

utveckling avseende 
• Kunskap och färdigheter 
• Intellektuell förmåga och vana 
• Personlig utveckling och förmåga till ansvar 
• Förberedelse för yrkeslivet 
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LTH bedriver ett systematiskt arbete med kvalitet som 
inkluderar årsrapporter och systematisk kursutvärdering. 
Problemet är att även om det finns utvecklade metoder vid 
LTH för att mäta kurskvalitet (CEQ; Course Experience 
Questionnaire), och att studenterna utvärderas via 
kursexamination, så finns det inga sätt att mäta student-
utveckling och programkvalitet på programövergripande nivå. 
Det är ett potentiellt hinder i kvalitetsutvecklingen att man 
mäter de enskilda delarna men inte det faktiska slutresultatet.  

Utvärdering av kvalitet på programnivå är ofta länkad till 
frågor om curriculum (tex CDIO [2, 3] och core curriculum  
[4]) , utvärderingar av program och kursmål (t ex HSV [5]) 
samt utvärdering av enskilda kurser. Det senare är också 
länkat till krav på studentprogression, både avseende kunskap 
och färdigheter. Metoder som mäter studentutveckling och 
kvaliteten på den färdiga studenten är få. Idag diskuteras 
möjligheten att använda examensarbete som en 
kvalitetsparameter [5]. Dessa mäter dock endast en del av de 
aspekter som t ex utgör en civilingenjörs kompetens. En 
metod som använts vid vissa universitet (i huvudsak inom det 
medicinska området) är s.k. progress test [6]. Dessa innebär 
att alla studenter på ett program ges årliga tester med samma 
innehåll. Frågorna skall illustrera kärnkompetenser i 
utbildningen och vara av en sådan art att de inte nödvändigtvis 
lärs i en enskild kurs. Syftet är att följa hur progressionen av 
kunskap utvecklas under utbildningen. 

III. CURRICULUM VID BIOTEKNIK OCH 
KEMITEKNIKPROGRAMMET VID LTH 

En av de saker som vi avser att undersöka i detta arbete är 
överstämmelsen mellan officiellt curriculum i form av kurs- 
och programbeskrivningar, faktiskt curriculum i form av vad 
som görs i kurserna, och upplevt curriculum i form av vad 
studenterna uppger i kursutvärderingar. Detta arbete har i 
princip bara påbörjats. Vi har efter intervjuer med lärare och 
studenter samt baserat på tolkning av programmålen undersökt 
hur vissa kunskaps- och färdighetsaspekter relateras till i 
kursbeskrivningar från årskurs 1-3 ca 20 kurser per program. 
Dessa presenteras i tabell 2 och har delvis baserats på Nina 
Reistads klassificering av färdigheter vid ekosystem-
progammet LTH [7]. Vi har vidare undersökt i vilka kurser de 
olika typerna av mål finns. I tabell 2 visar vi hur många kurser 
som tar upp kursmål av de olika typerna. Det stora antal kurser 
som har mål som berör beräkningskompetens pekar på en 
tradition där detta ses som mycket viktigt, se också 
lärarintervjuerna. Vi kan redan nu konstatera att det finns 
kurser som inte tagit upp t ex färdighetsmål som de de facto 
examinerar i kurserna. Detta kan reflektera att man anser viss 
färdighetsträning, t ex att skriva laborationsrapporter, som så 
självklara att man inte tar upp detta i kursbeskrivningarna. 
Samtidigt kan vi också se att vissa kurser tar upp mål som 
studenterna inte upplever att de får träning i. Framför allt 
gäller detta skriftlig träning. 

Tabell 2 Antal kurser i åk 1-3 på programmen som inkluderar 
olika klasser av kunskaps- och färdighetsmål  
Kurs B K Exempel på ett mål 

Bio- och kemiteknik inkl 
enhetsoperationer  
  5 6 

kunna lösa problemställningar för 
relevanta enhetsoperationer i form 
av mass- och energibalanser som 
beskrivs som differential 
ekvationer med hjälp av 
numeriska verktyg 

Analytiska metoder 3 2 
kunna förklara grundläggande 
teorier för olika analystekniker 

Molekylär förståelse 7 7 

kunna beskriva och klassificera 
vilka olika molekylära egenskaper 
som påverkar den intermolekylära 
interaktionen 

Förståelse för tekniska 
processer 6 4 

beskriva användning av genteknik 
inom bioteknik, livsmedel och 
medicin 

Förståelse på biologisk 
och cellbiologisk nivå 4 2 

beskriva, formulera och värdera 
olika värdceller för expression av 
ett främmande protein 

Övriga komplementära 
områden 8 9 

förklara och förstå den 
grundläggande 
företagsekonomiska 
begreppsapparaten 

Skriftligfärdighet 7 8 

kunna sammanställa 
experimentella data i en teknisk 
rapport 

Muntlig presentation 6 6 

i grupp muntligt diskutera och 
kritiskt utvärdera vetenskapliga 
rapporter och artiklar 

Fackspråk 6 7 

översiktligt kunna redogöra för 
och illustrera betydelsen av sådana 
matematiska begrepp inom 
flerdimensionell analys som 
används för att ställa upp och 
undersöka matematiska modeller i 
tillämpningarna. 

Projektarbete 
 2 2 

kunna genomföra projekt i 
arbetsgruppform på ett 
grundläggande sätt. 

Informationskompetens 3 1 

beskriva och värdera 
informationen i en vetenskaplig 
artikel inom gentekniken med låg 
komplexitet. 

Beräkningskompetens 11 13 

utföra material- och 
energibalanser kombinerat med 
jämviktsdata för design av några 
olika separationsprocesser 
omfattande: utrustningens storlek, 
kapacitet, separationsgrad och 
energieffektivitet 

Problemlösning 8 9 

kunna utnyttja relevanta 
arbetsmetoder för att lösa 
ingenjörsmässiga frågeställningar 
för enhetsoperationer relevanta för 
bioteknik- och livsmedelsindustri 

Laborativ kompetens 7 6 

praktiskt använda de vanligast 
förekommande teknikerna på 
laboratoriet 

Moderna beräknings-
verktyg och 
datorkompetens 6 4 

kunna använda ett 
beräkningsprogram för simulering 
och tolkning av statistiska 
modeller samt för analys av data 

Hållbar utveckling 3 2 
ha grundläggande insikt i 
biosäkerhetsfrågor 
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IV. FOKUSGRUPPINTERVJUER MED STUDENTER 
Fokusgruppintervjuer har gjorts med 6-8 studenter från 

vardera program. Studenterna kommer från årskurs 3 och 4, 
från olika inriktningar på programmen. Grupperna består av 
både män och kvinnor, med ojämn fördelning. Syftet med 
intervjuerna har i huvudsak varit inriktade på frågeställningar 
kring vad en civilingenjör är, vad som är viktiga kunskaper 
och färdigheter, samt hur man skulle kunna undersöka 
progressionen inom programmen (t ex genom progress test). 
Båda studentgrupperna är tydliga med att problemlösning är 
det som i huvudsak kännetecknar civilingenjören. En students 
individuella svar sammanfattar fokusgruppernas koncensus 
kring civilingenjörsrollen;  nämligen att kunna:  

• lösa de problem som uppstår i kommande arbete 
• skapa nya frågeställningar som är nödvändiga 
• bidra med bred kunskap som kan tillämpas i många 

olika sammanhang 
• presentera utförda uppgifter på ett tydligt sätt 
• uppnå ett visst mål på utsatt tid 

Bioteknikgruppen vidgade diskussionen till att inte bara 
röra teknisk problemlösning. De inkluderade också frågor 
kring projektstyrning och ledarskap. Kemiteknikgruppen hade 
ett mera tekniskt perspektiv, med fokus kring 
beräkningskunskap och matematisk problemformulering. Båda 
grupperna framhöll att civilingenjörsrollen blir tydlig först 
under senare delen av tredje årskursen och att man innan dess 
har ett kurs-till-kurs-perspektiv. En student beskriver det som 
att ”..i början skaffar man sig verktyg för fortsättningen av 
utbildningen,  medan man sedan kommer in på det som 
verkligen är verktygen för arbetslivet”. Samtidigt upplever 
inte studenterna det som ett problem att denna mognad kring 
yrkesidentitet kommer sent. För att citera en student: ”Nej det 
är inget fel att den mognaden kommer senare, man ska ändå 
vara här i fem år”. Självförtroendet att lösa komplexa problem 
lyfts fram som en del av mognanden och man betonar att 
lösning av industrirelaterade problem utan färdigt facit som 
viktigt för mognanden. Samtidigt pekar man på att man inte 
tror att detta kan göras under de första årskurserna då man inte 
anser sig ha tillräcklig grund att stå på.  Det framkommer att 
projektkurser i de senare årskurserna är viktiga för att skapa 
civilingenjörsidentiteten i de båda programmen. 

På frågan vad som borde efterfrågas i ett eventuellt framtida 
progress test hade studenterna svårt att komma på bra frågor. 
Man menar att frågorna inte får vara för detaljerade utan 
snarare visa på att man klarar av problemlösning och att man 
kan arbete med breda koncept [6]. Ett förslag var att man 
skulle fråga om arbetsgångar. “Man kan ställa frågor om 
arbetsgången – hur ska du attackera ett problem (inte så viktigt 
vilket)”, ”vad börjar du undersöka – hur går du vidare”. 
Studenterna pekade på att det är viktigt att kunna integrera 
frågor som samtidigt berör både ingenjörsmässig produkt och 
process, t ex om man skall pumpa någonting; vad ställer det 
för krav när det gäller olika komplexa produkter och hur 
påverkar pumpningen produkten? 

 

V. FOKUSGRUPPINTERVJU MED LÄRARE 
I intervjuer med lärarna berördes ungefär samma frågor som 

de som togs upp med studenterna. Intressant att notera är att 
lärarna inbördes skiljer sig starkt åt i sin beskrivning av vad 
man anser vara kärnkompetensen för en civilingenjör. De är 
mer detaljerade och fokus ligger nära den egna disciplinen. 
Flera lärare tar upp molekylär förståelse som en viktig del som 
skiljer kemi- och biotekniker från andra 
civilingenjörsprogram, medan en annan grupp fokuserar mer 
på kemiteknik (massbalanser, beräkningsteknik, mm). En 
lärare i denna grupp beskrev studenterna som 
”..maskintekniker med kemi”. Vid senare diskussion med 
tidigare bio- och kemiteknikstudenter beskriver de att denna 
delning av lärarkåren i en molekylär kemisk del och en mer 
teknisk/beräkningsfokuserad del är tämligen tydlig. Detta 
behöver inte på något sätt vara negativt utan speglar snarare de 
två ben som utbildningen står på. Ett problem kan dock vara 
att integreringen av dessa delar möjligen lämnas åt studenten 
själv och att det i mindre del görs i utbildningens kurser. Detta 
är en frågeställning som vi ämnar följa upp i fortsatta 
fokusgruppintervjuer. 

Lärarna diskuterade studenternas koncensus kring 
problemlösning som den viktigaste ingenjörsegenskapen. De 
menar att detta snarare är en följd av utbildningens utformning 
än ett selektivt urval av personlighetstyper vid antagningen till 
utbildningsplatserna. ”Det enda vi ger dem är ju problem att 
lösa!”. 

Intressant att notera är att lärarna precis som studenterna 
egentligen inte ser någon problematik kring att det först är i 
senare delen av programmet som civilingenjörsidentiteten 
mognar fram. Även lärarna trycker på vikten av projektkurser 
som ett sätt att utveckla ingenjörstänkandet. Precis som 
studenterna ser man dock att detta ger stor effekt först i slutet 
av utbildningen när man har införskaffat en mer solid 
kunskapsgrund att stå på. För att citera en lärare ” projekt 
funkar bäst när man uppnått ingenjörsmässigheten ..behöver 
ha verktygen..”. 

Intervjun med lärarna tog också upp frågan om olika 
studentgrupper skiljer sig åt utbildningskulturmässigt. Till del 
bekräftar de skillnaderna men man diskuterade ännu mer 
skillnaden mellan bioteknik- och kemiteknikstudenter och 
andra utbildningsprogram såsom ekosystemteknik och 
nanoteknologi. Studenterna från dessa nyare och mindre 
traditionella program förefaller enligt lärarna ha ett mer 
utpräglat metaperspektiv på sin utbildning. 

VI. STUDENTGRUPPER OCH STUDENTKULTURER 
Kemi- och bioteknikstudenterna tillhör samma sektion och 

läser till stor del samma kurser. I fokusgruppintervjuerna finns 
indikationer på att studentkulturen delvis skiljer sig mellan 
grupperna. Detta stöds dels av att en tidigare 
enkätundersökning (T. Roxå, LTH, pers. komm., cf. [8]) 
påvisade smärre skillnader i lärandestilar mellan 
studentgrupperna, dels av att studentgrupperna i många fall 
skiljer sig åt i kursutvärderingar av samma kurser (K. Modig, 
LTH, pers. komm.). Figur 2 visar för gemensamma kurser 
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under åk 1-3 hur CEQ skalorna ”Total nöjdhet”, ”Upplevd 
angelägenhet för min utbildning” och ”God undervisning” 
varierar mellan Bio- och Kemiteknikstudenter. Uppenbart är 
att vissa skillnader finns, somliga av dessa verkar vara 
årskursanknutna medan andra, t ex att de gemensamma 
kurserna ofta verkar ha lägre värden på angelägenhetsgraden 
för bioteknikerna, går igenom på många kurser. Dock verkar 
det inte knutit till en viss årskurs av studenter då resultatet är 
väldigt lika mellan år 2007/2008 (ej visat) och 2008/2009. Det 
senare kan kanske reflektera programmets ursprung från en 
kemiteknik tradition. Frågan är om detta är en del av 
insocialiseringen i de olika studentgrupperna eller om det 
handlar om skillnader som är relaterade till studenternas 
intressen innan de antas till utbildningen. Vidare kan man 
undra om detta också leder till skillnader i hur dessa studenter 
kommer att fungera i sin framtida yrkesroll. Detta är frågor 
som vi kommer att fortsätta studera i det vidare arbetet. 

 

 
Fig. 2: Skillnaden mellan Bio och Kemiteknikstudenter i hur de värderat 
gemensamma kurser i programmet, avseende total nöjdhet (TN), relevans för 
utbildningen (KA) och god undervisning (GU)  

VII. SLUTORD, INFÖR FORTSÄTTNINGEN 
Vi är i färd att väga samman de undersökta 

yrkesutbildningsaktörernas syn på integrerade slutmål, 
ingenjörsmässigheten, som visat sig förväntat svår att 
definiera som summan av ingående kurser. Detta kompliceras 
av att upplevda och officiella kursmål inte alltid sammanfaller. 
Viss kompetensträning är t ex så ”tyst” förgivettagen att lärare 
och/eller studenter inte förmår observera eller kommentera 
den utan avsevärd hjälp. Studenterna och lärarna upplever 
unisont att ingenjörskompetensen inte växer fram förrän långt 
in på tredje året, och vi följer framöver upp hur detta påverkar 
progressionen och hur progression av den integrerade 
ingenjörsmässigheten kan följas upp, och närmar oss även 
ytterligare informanter (alumni och anställande chefer i 
näringslivet). 
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