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Bioteknikprogrammet på LTH 2003/04 
 
Olle Holst 
Utbildningsledare 
 
Föreliggande rapport sammanfattar och kommenterar antagning, studieresultat och 
kursvärderingar för Bioteknikprogrammet vid LTH.  Den utgör en partiell analys av 
utvecklingen av det år 2001 startade programmet. 
  
Antagningen 
    2001  2002  2003   2004 
Nominellt antal  60  60  65  70 
Antal antagna   65  65  79  79 
Från andra program  7+4HÅ 11+HÅ 6  
Avbrott   6  13  11  3 
Reg h04    24  46  62 
Studieuppehåll  46  29  5  
 
 
VHS 
Antagningsstatistik höstterminen 2002-04, 2:a urvalet 
Program Ant ant BG Ant BF Ant HP Ant HA Ant 

 
2004 
Civiling, bioteknik 90 17,5 57     1,2 16 1,2 15 

2003         BL 
Civiling, bioteknik 90 17,60 54 3,63 3  1,20 14 1,30 14 

2002  
Civiling, bioteknik 78 18,38 44 4,35 4     1,5 13 1,5 13 

 
Källa: http://www.lth.se/utbildning/antagning_behorighet/antagningsstatistik.asp 
 
De studenter som rekryteras har goda gymnasiebetyg och programmet har inte några 
problem att rekrytera studenter. En viss minskning i lägsta betyg som behövs kan anas. 
 
Prestationsgrad 
Studenterna på bioteknikprogrammet presterar mycket bra. Baserat på material från 
Camilla Hedberg, kansli LTH, kan man konstatera att B-programmets studenter ligger 
över medelvärdet för LTH-teknologernas poängproduktion efter såväl 2 och 4 som 6 
linjeterminer (se bilaga). Inga studenter har ännu examinerats. (se bilaga ). 
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Kursprestationer (antal G delat med ffg)  
 
Kurs B01 B02 B03 
Lin. alg. 86,9% 90% 87,3% 
Endim 1 70,5% 88,5% 68% 
Endim 2 73,3% 78,7% 71,2% 
Grundl. kemi 90,3% 93,7% 92% 
Bioteknik 83,9% 81% 68,2% 
Organ. kemi 87,9% 90% ? 
Mikrobiologi 89,7% 92,7% ? 
Flerdim 65,6% 72% ? 
Termodynamik 96,6% 94,7% ? 
Transportproc. 90,2% 92,9% ? 
Biokemi 85,2% 86,9% ? 
Separationsprocesser 94,4% ? ? 
Molekylär vvx 93% ? ? 
Mat.stat. 93,5% ? ? 
Analy.kemi 84,8% ? ? 
Reaktionstekn. 66%   
Mikrobiell proc.tek. 95,7%   
 
Överlag mycket gott resultat, helt i paritet med punkten ovan. Vissa siffror saknas och för 
vissa kurser är bara två tentamenstillfällen medtagna. 
 
Matematiken 
Matematiken tycks inte utgöra något större problem för bioteknik-studenterna. 
Genomströmningen på matematikkurserna är god, möjligen med undantag för 
Flerdimensionell analys i åk 2 (se kursprestationer  ovan). 
 
Kursvärderingar med CEQ 
Kurserna på programmmet utvärderas med det av LTH centralt administrerade CEQ-
systemet. Resultatet finns i bilaga xx. Ur sammanställningen kan man bland annat utläsa 
att alla kurser under de tre första åren får positivt på frågan om kursen är angelägen för 
utbildningen. Man kan också utläsa att tillsammans tränar de olika kurserna olika  
allmäna färdigheter, dock inte allt på alla kurser. Vidare kan man konstatera att två kurser 
avviker med negativ kritik (se nedan). 
 
Identifierade problem   
I åk 1 ges en omfattande kurs (Bioteknik KKK070) med ambitionen både inspirera och 
att introducera arbetssätt. I kursen  finns moment av beräkningsteknik baserat både på 
traditionell räkning och Matlab. I kursen genomförs också ett projekt med studiebesök, 
rapportskrivning och muntlig framställning. Kursen har sedan starten 2001, baserat på 
operativa kursvärderingar och CEQ, fått negativ kritik och trots åtskilliga förändringar 
från år till år fungerar inte kursen tillfredsställande. Kursen dåliga omdöme är en trolig 
orsak till den påfallande höga andel av studieavbrott och studieuppehåll. Här pågår en 
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närmare analys. En av orsakerna till den stora andelen avhopp i åk 1 kan bero på kursens 
framtoning såväl som studenternas förväntningar på vad bioteknik egentligen är. Här 
finns ett informationsproblem som måste hanteras. Tanken har varit att redan på ett tidigt 
stadium ge arbetsredskap som är av stor vikt för en blivande civilingenjör och även peka 
på de områden som en biotekniker kan tänkas arbeta inom.  
 
Utbildningsnämnden har tillsatt en grupp som skall se över kursens mål och organisation 
inför läsåret 2005/06. 
 
Ytterliggare en kurs på programmet, Processteknik för Bio- och livsmedelsindustrin 
(BLT010) i åk 3, får negativ kritik. Visserligen har få CEQ-enkäter inkommit, men 
dialoger med studenterna bekräftar det hela. Här pågår också en diskussion kring 
förändringar. Ett konkret förslag är att dela kursen i tre delar. Ansvaret för dessa kommer 
att ligga på tre olika institutioner/enheter. 
 
Programmet har vissa problem med hög andel studieuppehåll och flera studieavbrott. 
Programmet rekryterar flera studenter varje år från Kemiteknik-programmet. Enstaka går 
från B till K. 
 
Matematiken 
Matematiken tycks inte utgöra något större problem för bioteknik-studenterna. 
Genomströmningen på matematikkurserna är god, möjligen med undantag för 
Flerdimensionell analys i åk 2 (se sammanställning av kursprestationer ovan).  
 
Studieuppehåll 
Stup under 04/05 
B01 14 
B02 21 
B03 2 
 
Studenterna tar uppehåll av skiftande orsaker: läsa annat, resa, jobba, studietrött mm. 
Uppehållen orsakar vissa planeringsproblem då tidpunkten för återkomsten till 
progrmmet inte alltid är tydlig. En detaljerad analys av studieuppehållen har gjorts av 
Elisabet Bülow. Studieuppehållen och dess orsaker måste även fortsättningsvis bevakas. 
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Val av kompetensinriktningar 04/05 
Molekylär bioteknik  21 (2 ut, 2 stup) 
Bioprocessteknik  6 
Livsmedelsteknik  20 (1 ut, 8 stup) 
Läkemedelsteknik  7  (3 stup) 
INEK  0 
TM  1 
Stup (ingen inr.)  7 
Summa    62 
 
Den något ojämna fördelningen av valen inger inte någon större anledning till oro. 
Molekylär bioteknik och Biopocessteknik delar flera kurser. Läkemedelsteknik delas med 
Kemiteknikprogrammet. Detta medföra att de enskilda kurserna har tillräckligt med 
studenter. Detta bör dock följas upp och bevakas under näsat år. Livsmedelsteknik får ett 
inflöde av studenter från det Internationella Magisterprogrammet i Bio- och 
Livsmedelsteknik. 
 
Termins- och inriktningskollegier 
Dessa hålls med jämna mellanrum för att stämma av läget under terminerna och inom 
inriktingarna i fjärde året. Syftet är att indentifiera och åtgärda eventuella problem med 
schemalägning, studenternas arbetsbelastning mm. Ett resultat av de senaste 
inriktingskollegierna är att kursen i biofysikalisk kemi flyttas från ht 1 till ht2. 
 
 
Sammanfattning: 

• Rekryteringen av studenter är god 
• De studenter som är kvar på programmet är genomgående mycket ambitiösa och 

högpresterande. 
• Genomströmningen totalt och på enskilda kurser är god. 
• Det finns problem med studenternas förväntningar på utbildningen. 
• Den introducerande kursen i åk 1 fungerar inte tillfredställande. 
• Programmet har en oroväckande hög andel studieuppehåll och studieavbrott. 
• Studenternas val av kompetensinriktningar bör bevakas för framtida planering. 

 
 


