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1. Bakgrundsdata och examensarbete 

Bakgrund och syfte 
Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) brukar med några års mellanrum 
genomföra utvärderingar av utbildningsprogrammen genom att skicka ut en enkät till 
tidigare studenter. Den senaste enkätundersökningen genomfördes 2008 och gällde för 
perioden 2004–2007. Utvärderingarna används för att kartlägga styrkor och svagheter 
hos programmen som ett av flera verktyg i vidareutvecklingen av programmen. Denna 
gång har fler program tillkommit och vi kommer också att ha nytta av materialet i den 
kvalitetsgranskning Högskoleverket gör av våra program under senhösten 2012. År 
2007 var en brytpunkt då en ny examensordning infördes. Man började med treåriga 
program på grundnivå och tvååriga masterprogram på avancerad nivå. 
 
Enkäten skickades ut på engelska och svenska till alumner som under perioden 1 
januari 2007–31 december 2011 har gjort ett examensarbete som kan ingå i en 
kandidatexamen i biologi från Naturvetarprogrammet (minst 120 p), magisterexamen i 
biologi från Naturvetarprogrammet (minst 160 p) eller i en kandidatexamen i 
biologi/molekylärbiologi (180 hp). Svarsfrekvensen i denna rapport var 34 %. 

Rapportens innehåll och bearbetningar av materialet 
I rapporten redovisas svaren för 69 studenter som angivit att de läst ett examensarbete 
enligt ovanstående. I en separat rapport1 redovisas svar för 100 studenter som läst ett 
av våra program på avancerad nivå. Redigeringar av öppna svar har i vissa fall gjorts av 
etiska skäl. Namn/hänvisningar till identifierbara personer kan ha tagits bort och 
språket kan ha korrigerats för ökad läsbarhet. Avvikelser mellan tabeller och figurer 
som finns beror på att det var valfritt att svara på samtliga frågor och de som hade 
öppna svar fick ofta en lägre svarsfrekvens än kryssfrågor. 

Ålder, kön och ämnestillhörighet 
En större andel kvinnor (70 %) än män ingår i svarsgruppen (tabell 1) och de är i snitt 
27 år gamla. 48 % av deltagarna i undersökningen ansåg att deras utbildning vid IBG 
tillhör området ekologi/evolutionsbiologi/systematik och 49 % anser att deras 
utbildning tillhör cellbiologi/molekylärbiologi/fysiologi (tabell 2). 
 
Tabell 1. Kön 

 
Antal Procent 

Man 21 30 % 
Kvinna 48 70 % 

 
69 100 % 

 
  

                                            
 
1 Alumnstudie avancerad nivå i biologi, bioteknik och bioinformatik. E. Långström, 2012, 
www.ibg.uu.se. 
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Tabell 2. Ämneskategori alumnerna studerat inom. 

  
 Antal Procent 

Ekologi/evolutionsbiologi/systematik 33 48 % 
Cellbiologi/molekylärbiologi/fysiologi 34 49 % 
Annan 

 
 22 3 % 

  
 69 100 % 

Examen 
Svaren på frågan ”Vilken är den högsta universitetsexamen?” visade att den största 
gruppen av de svarande har tagit ut en magisterexamen och den näst största gruppen i 
studien har tagit ut kandidatexamen (tabell 3). Två har redan tagit ut en 
doktorsexamen, två en licentiatexamen och fyra har ännu inte tagit ut någon examen. 
De masterexamina som ingår i denna rapport ligger utanför biologiämnet. De är 
exempelvis masterprogram i pedagogik och inom medicin. Alumnerna svarade enligt 
följande: 
 
Tabell 3. Vilken är din högsta examen? 

 
Antal Procent 

Högskoleexamen 0 0 
Kandidatexamen 20 29 % 
Magisterexamen 35 51 % 
Masterexamen 4 6 % 
Licentiatexamen 2 3 % 
Doktorsexamen 2 3 % 
Annan examen 2 3 % 
Jag har inte tagit ut någon examen 4 6 % 

 
69 100 % 

 
År 2007 infördes en ny examensordning med Kandidatexamen (180 hp på grundnivå), 
Magisterexamen (60 hp på avancerad nivå) och Masterexamen (120 hp på avancerad 
nivå). I den tidigare examensordningen ingick Högskoleexamen (lägst 80 gamla 
poäng), Kandidatexamen (lägst 120 gamla poäng) och Magisterexamen (lägst 160 
gamla poäng). Vi bad alumnerna svara på vilka examina med biologi som huvudämne 
de innehade vid svarstillfället. Om de hade flera examina skulle samtliga markeras. 
Bland de svarande på denna fråga fanns 71 examina (se tabell 4). 28 % av de 27 
personer som hade en kandidatexamen inom nya examensordningen startade i den 
gamla examensordningen och godkändes på examensarbete enligt den nya 
examensordningen (se tabell 5). Samtliga med en masterexamen (inklusive 
magisterexamen på avancerad nivå) redovisas i rapporten för program på avancerad 
nivå1. 
 
  

                                            
 
2 Tre studenter som hade angett annan och talat om vad har flyttats till 
Cellbiologi/molekylärbiologi/fysiolog 
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Tabell 4. Samtliga examina med biologi som huvudämne bland de svarande. 

  
Antal  Procent 

Högskoleexamen (lägst 80 gamla poäng) 1 1 % 
Kandidatexamen (lägst 120 gamla poäng) 4 6 % 
Magisterexamen (lägst 160 gamla poäng) 36 51 % 
Kandidatexamen (180 hp på grundnivå) 27 38 % 
Magisterexamen (60 hp på avancerad nivå) 0 0 
Masterexamen (120 hp på avancerad nivå) 0 0 
Jag har inte tagit ut någon examen 2 4 % 

 
  71 100 % 

 
Tabell 5. Startade du din utbildning före 2007 och godkändes på ett examensarbete i den nya 
examensordningen? 

 
Antal Procent 

Ja 19 28 % 
Nej 38 57 % 
(Vet ej) 10 15 % 

 
67 100 % 

Examensarbetet vid IBG 
2007 Införde vi ett nytt examensarbete för kandidatexamen: självständigt arbete 15 
hp. Detta är en självständig litteraturbaserad studie där man får god träning i skrivande 
med föreläsningar om skrivande och feedback från handledarna. Studenterna 
presenterar sitt arbete i form av en rapport och en posterpresentation. Vi undersökte i 
ett antal frågor vilka typer av examensarbeten alumnerna gjort. 52 % av 
alumnerna/studenterna i enkäten har läst kursen ”Självständigt arbete” (tabell 6). 
Majoriteten av de svarande (91 %) gjorde sitt examensarbete i Sverige och 6 av de 
svarande (9 %) gjorde sitt examensarbete utomlands i IBGs regi. 
 
Tabell 6. Har du läst kursen Självständigt arbete?  

 
Antal Procent 

Ja 36 52 % 
Nej 33 48 % 

 
69 100 % 

 
De som gjort ett annat examensarbete i biologi än Självständigt arbete tillfrågades om 
var de valt att göra sitt examensarbete (tabell 7). Knappt hälften (48 %) gjorde det vid 
en av forskningsavdelningarna inom Biologiska sektionen vid Uppsala universitet, en 
knapp fjärdedel (24 %) har gjort sitt examensarbete inom närliggande ämnen (till 
exempel inom den medicinska fakulteten), 12 % vid ett annat universitet, 12 % på en 
myndighet och 4 % på ett företag. Vi frågade också hur stor del av sin 
biologiutbildning alumnerna gjort vid IBG i Uppsala. 72 % av alumnerna i denna 
rapport har gjort hela sin utbildning vid IBG i Uppsala (tabell 8). 
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Tabell 7. Om du har gjort ett examensarbete i biologi (här räknas inte kursen självständigt arbete) var 
gjorde du ditt examensarbete? 

 
Antal Procent 

1. Vid en forskningsavdelning inom Biologiska sektionen vid Uppsala universitet 24 48 % 

2. Inom biomedicin/farmaci/veterinärmedicin/biokemi vid BMC/Rudbeck- 
laboratoriet/Akademiska sjukhuset 12 24 % 
3. Vid annat universitet/högskola 6 12 % 
4. Vid ett företag 2 4 % 
5. Vid en myndighet (statlig eller kommunal) 6 12 % 

 
50 100 % 

 
Tabell 8. Hur stor andel av din utbildning har du gjort vid IBG? 

   
Antal Procent 

Hela utbildningen 48 72 % 
Kortare tid än två år (ej endast examensarbete) 19 28 % 
Endast examensarbetet 0 0 % 

   
67 100 % 

 
I tabell 9 redovisas vilka år de svarande gjort färdigt examensarbetena och i figur 1a 
respektive 1b kan man se att de nya kandidatexamina började tas ut först år 2009 
samtidigt som magistrarna fortsatte ta ut magisterexamen. 
 
Tabell 9. Vilket år blev du klar med ditt examensarbete? 

 
Antal Procent 

2007 9 13 % 
2008 14 21 % 
2009 13 19 % 
2010 16 24 % 
2011 16 24 % 

 
68 100 % 

 
I figur 1a och 1b kan man se att kandidatexamina enligt den nya examensordningen började tas ut först 
år 2009 och av de svarande har endast 20 tagit ut denna examen (en har inte angett vilket år).  
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2. Allmänt omdöme 

Inställning till studierna några år efteråt 
De tidigare studenterna tillfrågade om hur nöjda de är med sin utbildning på en 
femgradig skala från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer i mycket hög grad”. 
Studenterna är generellt mycket nöjda. 77 % uppger att de instämmer i hög eller 
mycket hög grad (figur 2). 
 
Figur 2. Jag är mycket nöjd med studierna i biologi vid IBG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De svarande fick också ta ställning till om de förändrat uppfattning om värdet av sina 
biologistudier vid IBG efter något år. Resultatet redovisas i Figur 3. Den största 
gruppen (59 %) har inte ändrat uppfattning om sina studier. 9 personer kände sig mer 
positivt inställda till sina studier nu än när de avslutade studierna och 19 personer 
kände sig mer negativt inställda till sin utbildning i efterhand. Det fanns också 
möjlighet att kommentera denna fråga.  
 
De kandidater som kände sig mer positivt inställda till sina studier nu efter avslutade 
studier har insett att de verkligen har nytta av sina studier i sin fortsatta verksamhet. 
En student som i efterhand insett fördelarna med kandidatprogrammet i 
biologi/molekylärbiologi skriver så här: 

När jag avslutade mina biologistudier kände jag att en examen i biomedicin 
hade varit mer passande. Nu några år senare känner jag att jag har ett bredare 
perspektiv än biomedicinare. Jag kan mycket om växter och djur som de inte 
kan, vilket hjälper nu i mina masterstudier. 

De magistrar som kände sig mer positivt inställda till sina studier nu efter avslutade 
studier pekar på att utbildningen gett dem viktiga erfarenheter och en mycket viktig 
bred bas att stå på. 
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Figur 3. Har du nu – så här något/några år efter ditt examensarbete – ändrat uppfattning om värdet av 
dina biologistudier jämfört med när du precis hade slutfört ditt examensarbete? 

 
 
Bland alumnerna som kände sig mer negativt inställda i efterhand kan man utläsa att 
kandidaterna anser att de behöver läsa vidare och ta en master för att öka sina chanser 
att få jobb samt att de inte känner sig tillräckligt förberedda på arbetsmarknaden 
utanför akademin. Flera av magistrarna har insett att de borde ha haft en bredare 
inblick i vilka kurser som fanns utanför IBG för en breddad utbildning mot arbetslivet 
utanför akademin. Vissa tycker att de själva borde ha tagit ett större ansvar för detta. 
Endast en student nämner att han/hon idag skulle ha valt en annan utbildning om hon 
skulle ha börjat studera nu. 

3. Färdighetsträning 
Två av enkätens frågor behandlade alumnernas färdighetsträning. I den första 
behandlades deras syn på den övning de fått genom studierna vid IBG i följande 
moment: 
 

a. Göra muntliga presentationer 
b. Redogöra/rapportera skriftligt 
c. Kritiskt värdera information 
d. Argumentera 
e. Självständigt lösa problem 
f. Läsa och förstå vetenskapliga texter 
g. Tillämpa vetenskapliga metoder 
h. Arbeta i grupp 
i. Laborera 
j. Fältarbeta 

 
I figur 4 kan man utläsa att våra tidigare studenter är mycket nöjda eller ganska nöjda i 
väldigt hög utsträckning med den övning de fått i olika färdigheter genom IBGs kurser. 
De områden där de är allra mest nöjda (ganska och mycket nöjda) är att göra muntliga 
presentationer (84 %) och skriftliga redovisningar (83 %), läsa och förstå vetenskapliga 
texter (78 %), arbeta i grupp (78 %) och laborera (78 %). De är nästan lika nöjda med 
den träning de fått i att kritiskt värdera information (76 %) och tillämpa vetenskapliga 
metoder (75 %). De områden där de känner att de fått minst träning är i att 
argumentera (42 %) och självständigt lösa problem (61 %). 
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Figur 4. N=68–69 

 
 
I den andra frågan gällande färdighetsträning, behandlades den förmåga de tidigare 
studenterna utvecklat genom studierna på IBGs kurser i följande moment: 
 

a. Till självständigt arbete 
b. Till kritisk bedömning 
c. Till muntlig kommunikation  
d. Till skriftlig kommunikation  
e. Att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser 
f. Att diskutera och kommunicera inom det område som utbildningen avser 
g. Att självständigt lösa problem inom det område som utbildningen avser 
h. Att förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
i. Att arbeta analytiskt 
j. Att samarbeta 
k. Att förstå engelskspråkig facklitteratur 
l. Att laborera 
m. Att fältarbeta 
n. Att identifiera och avgränsa problem  
o. Att snabbt få överblick över ett omfattande material 

 
Svaren i figur 5 visar att det område studenterna tycker att de har utvecklat till allra 
störst del under studierna vid IBG är att förstå engelsk facklitteratur. 82 % av de 
svarande tycker att de har utvecklat den förmågan i hög eller mycket hög grad. Snart 
därefter kommer förmågan till skriftlig kommunikation (79 %), att samarbeta (77%), 
att diskutera och kommunicera inom det område som utbildningen avser (75%), 
förmågan till självständigt arbete (74 %), att laborera (66 %) och att snabbt få 
överblick över ett omfattande material (64 %). Alla dessa förmågor är förmågor man 
har stor nytta av oavsett inom vilket område man ska arbeta. 
Den förmåga alumnerna ansåg att de hade utvecklat minst under sina studier var att 
följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser där 16 % angav 
att de instämde i låg grad. Att förklara ämnesspecifika frågor för personer utan 
fackkunskaper var det alternativ där flest alumner valt alternativet ”Instämmer inte 
alls” (6 %). 
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Figur 5. n=67–69 

 

Kommunikationsträning – DiaNa 
Vid IBG har studenterna på biologiprogrammen tränats i kommunikation på ett 
systematiskt sätt sedan år 2001. DiaNa-övningarna förekommer på ett antal kurser 
under utbildningen och följer som en röd tråd med progression i övningarnas 
komplexitet. Antalet kurser där DiaNa-övningar ingår har ökat under de senare åren 
och ökar fortfarande. Alumnerna fick svara på frågan om de under sin utbildning vid 
IBG har läst kurser som innehåller DiaNa-övningar (tabell 10). 55% har haft DiaNa-
övningar på 5 eller fler kurser, 78 % på 3 eller flera kurser. 
 
Tabell 10. 

 
 Antal Procent 

Nej  7 10 % 
Ja, i 1-2 kurser 8 12 % 
Ja, i 3-4 kurser 16 23 % 
Ja, i 5 eller fler kurser 39 55 % 
(Vet ej)  0 0 

 
 69 100 % 

 
På den följande frågan där alumnerna fick svara på en femgradig skala i vilken mån de 
upplever att de har utvecklat sina kommunikationsfärdigheter under studierna vid IBG 
svarade den största delen av studenterna att de utvecklat sina studier i någon grad till 
mycket hög grad (89 % svarade 3–5 på skalan). Se figur 6.  
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Figur 6. I vilken grad anser du att du utvecklade dina kommunikationsfärdigheter under dina studier vid 
IBG? 

 
 
På frågan i vilken grad alumnerna anser att deras möjligheter på arbetsmarknaden har 
förbättrats genom den kommunikationsträning de fick vid IBG svarade 54 % att de 
anser att deras möjligheter på arbetsmarknaden förbättrats i någon grad till mycket hög 
grad (3–5 på skalan; Figur 7). 24 % är osäkra på hur deras möjligheter påverkas. Många 
av dessa alumner studerar fortfarande på masterprogram och har inte kommit ut på 
arbetsmarknaden ännu. 
 
Figur 7. I vilken grad anser du att du utvecklade dina möjligheter på arbetsmarknaden har förbättrats 
genom den kommunikationsträning du fick vid IBG? 
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4. Internationalisering 
Internationella perspektiv kan ta sig olika uttryck. Alumnerna ombads ange vilka 
perspektiv de kommit i kontakt med under sina studier vid IBG. Det var möjligt att 
kryssa för flera alternativ. I tabell 10 kan man se att så gott som alla svarande har 
angett att de mött något internationellt perspektiv under sina studier vid IBG. De 
flesta svaren visar på att relativt många har träffat studenter med internationell 
bakgrund och att relativt många har varit medvetna om att de har haft lärare med 
internationell erfarenhet. I realiteten har alla lärare på programmen internationell 
erfarenhet men det behöver inte nödvändigtvis vara tydligt för studenterna. 
 
Tabell 11. Internationella perspektiv 

 
Antal svar Procent 

En eller flera av kurserna har haft tydliga internationella perspektiv 35 20 % 
Jag har haft lärare med internationell erfarenhet som undervisat i biologi 56 33 % 

Jag har tagit del av erfarenheter från utbytesstudenter/utländska masterstudenter i 
samband med biologistudierna 51 30 % 
Jag har bedrivit biologistudier utomlands 11 6 % 
Jag har bedrivit studier utomlands i annat ämne än biologi 7 4 % 
Annat internationellt perspektiv under biologistudierna 9 5 % 
(Jag har inte kommit i kontakt med något internationellt perspektiv i mina studier 
vid IBG) 2 1 % 

 
171 100 % 
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5. Mål för utbildningen 

Måluppfyllelse – Högskoleförordningens examensmål 
De tidigare studenterna ombads svara på frågor som kopplar till de nya målen för de 
olika examina. De hade inte dessa mål under sin utbildning. I högskoleförordningens 
examensordning från 2007 indelas målen för respektive examen i tre områden:  
 

1) kunskap och förståelse 
2) färdigheter och förmåga samt  
3) värderingsförmåga och förhållningssätt.  

 
Målformuleringarna i högskoleförordningen är mycket breda och gäller nationellt för 
alla ämnen. Frågorna i detta avsnitt överlappar med den fråga vars svar redovisas i figur 
8 under avsnitt 3 (Färdigheter). Avsnitt 3 innehåller mera specificerade beskrivningar 
av det som ingår i högskoleförordningens mål. 

Kandidatexamen 

Kunskap och förståelse 

a) Hela 86 % av kandidaterna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga 
grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon 
del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor (figur 8a, stapel a). 

Figur 8a (% n=29). 

 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  

f) 55 % av kandidaterna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter (figur 8b, stapel f). 
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g) 66 % av kandidaterna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För kandidatexamen skall studenten visa insikt om kunskapens roll i samhället 
och om människors ansvar för hur den används (figur 8b, stapel g). 

h) 69 % av kandidaterna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens (figur 8b, stapel h). 

Figur 8b (% n=29). 

 
 
Färdighet och förmåga 

b) 65 % av kandidaterna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och 
kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera 
företeelser, frågeställningar och situationer (figur 8a, stapel b). 

c) 83 % av kandidaterna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att självständigt identifiera, 
formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 
(figur 8a, stapel c). 

d) 68 % av kandidaterna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt 
redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika 
grupper (figur 8a, stapel d). 

e) 62 % av kandidaterna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För kandidatexamen skall studenten visa sådan färdighet som fordras för att 
självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser (figur 8b, stapel e). 
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2. Magisterexamen 

Kunskap och förståelse 

a) Hela 92 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som 
fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete (figur 9a, stapel a). 

b) 87 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa fördjupad metodkunskap inom 
huvudområdet för utbildningen (figur 9a, stapel b). 

Figur 9a (% n= 38–40). 

 
 
Färdighet och förmåga 

c) 69 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa förmåga att integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer även med begränsad information (figur 9a, stapel c). 

d) 71 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa förmåga att självständigt identifiera 
och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar (figur 9a, stapel d). 

e) 77 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper (figur 9b, stapel e). 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

1.	  (Inte	  alls)	   2.	   3.	   4.	   5.	  (I	  mycket	  
hög	  grad)	  

a	  

b	  

c	  

d	  



16 
 
 

Figur 9b (% n= 39). 

 
 
f) 87 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa sådan färdighet som fordras för att 
delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet (figur 9b, stapel f). 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

g) 69 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete (figur 9b, stapel g). 

h) 79 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används 
(figur 9b, stapel h). 

i) 89 % av magistrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling (figur 9b, stapel 
i). 

6. Studentinflytande och utveckling 
Tre av enkätfrågorna handlade om studentinflytande och utveckling. I den första 
ombads de svarande att ta ställning till hur nöjda de var med möjligheten att påverka 
upplägg och genomförande av sina studier (figur 10). De ombads även att motivera sitt 
svar och de två följande frågorna var öppna. 
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Drygt hälften av de svarande angav att de var ganska eller mycket nöjda med de 
möjligheter de hade att påverka studiernas upplägg samt genomförande (58 %). 
Knappt en tredjedel svarade att de varken var nöjda eller missnöjda, medan endast 7 % 
angav att de var ganska (6 %) eller mycket missnöjda (1 %). 
 
Figur 10. Hur nöjd är du med den möjlighet ni studenter hade att påverka upplägg och genomförande 
av studierna vid IBG? 

 
 
De som svarat på den öppna frågan verkade mycket nöjda med hur de kunnat påverka 
utbildningen under studietiden. De flesta har antingen själva varit aktiva eller påpekar 
att de inte tagit någon aktiv del fastän de visste att möjligheten fanns och uppskattade 
detta faktum. 

Vad anser du var särskilt bra med studierna vid IBG? 

52 av de 69 alumnerna som besvarat enkäten hade mycket gott att säga om vad som är 
bra med studierna vid IBG. Engagerade och kompetenta lärare lyftes fram av flertalet. 
Bra programmupplägg på en bra nivå, de olika praktiska momenten (fältmoment och 
laborationer), kommunikationsträningen, närheten till aktuell forskning och övning i 
kritiskt tänkande, fräscha lokaler, stämningen, studentinflytandet, mycket lärarledd tid, 
personlig kontakt med lärare och IBG-administrationen och mycket mer lyftes fram. 
Exempel på en kommentar: 

Ett genomtänkt studieprogram med väl valda obligatoriska kurser de första två 
åren. 

Vad anser du kan förbättras i undervisningen vid IBG? 

42 av de 69 alumnerna som besvarat enkäten har svarat på denna fråga. Alumnerna 
efterfrågar en större förankring till näringslivet, till exempel i form av fler gästföreläsare 
från näringslivet och studiebesök i industrin.  De önskar också mer karriärrådgivning 
och information om kurser man kan läsa utanför IBG, och att det ska vara lättare att ta 
kurser inom helt andra ämnesområden såsom ekonomi. De vill ha in mer 
immunologi/infektionsbiologi under de två första åren och mer diskussioner i 
”klassrummen”. De påpekar också att: 

”det finns många lärare som är duktiga på att lära ut men att vissa av lärarna 
skulle tjäna på att lära sig lite om pedagogik” 
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7. Vad gör du nu? 

Information om arbetsmarknaden 
 
De svarande ombads att på en femgradig skala, från ”Inte alls” till ”I hög grad”, ta 
ställning till i hur stor utsträckning de ansåg att informationen om arbetsmarknaden 
(inom akademin och utanför akademin) de fick från lärare, studievägledare och annan 
administrativ personal under sin studietid vid IBG var tillräcklig. I figur 11 kan man se 
att drygt hälften av de före detta studenterna tyckte att informationen var otillräcklig, 
eller endast förekom i liten grad, och att endast 14 % valde alternativen i ganska hög 
eller hög grad.  
 
Majoriteten av kommentarerna till denna fråga rör kopplingen till arbetslivet utanför 
akademin. De flesta tyckte att de hade god inblick i de akademiska 
karriärmöjligheterna men ingen alls inblick i arbetsmarknaden utanför akademin. Både 
lärare och studievägledare får kritik för bristande insikt i arbetsmarknaden i industrin. 
De svarande skulle också ha velat ha mer information om möjligheterna att åka 
utomlands för att läsa kurser och göra examensarbete.  
 
De som var nöjda med den information de erhållit tog bland annat upp att de fått 
information via Naturvetarna och även att de kände till yrkeslivsseminarierna som 
givits regelbundet i IBGs regi men att de varit för ”lata” för att gå. Flera påpekade också 
att de själva inte tagit kontakt med studievägledningen för att få mer information. 
 
Figur 11. I vilken grad anser du att informationen om arbetsmarknaden (inom akademin och utanför 
akademin) du fick från lärare, studievägledare och annan administrativ personal under din studietid vid 
IBG var tillräcklig? 
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Sysselsättning efter examensarbetet 
82% av de svarande arbetar (förvärvsarbete eller doktorandplats) eller studerar. 6 
personer är arbetslösa3 i dagsläget (tabell 12). 
 
Tabell 12. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

   
Antal Procent 

Förvärvsarbetar 
 

25 36 % 
Är doktorand 

 
16 23 % 

Studerar vid högskola/universitet inom teknisk-
naturvetenskapligt område 14 20 % 
Studerar vid högskola/universitet, annat ämne/utbildning 4 3 % 
Annan typ av studier 

 
0 0 

Arbetssökande/arbetslös  6 9 % 
Föräldraledig 

 
1 1 % 

Sjukskriven (längre tid)  0 0  
Annat 

  
5 7 % 

   69 100 % 

Inställning till forskarutbildning 
På frågan om alumnerna skulle kunna tänka sig att söka forskarutbildning fick vi 
följande svar (figur 12): 27 % är redan doktorander eller har disputerat. 38 % har sökt 
eller skulle kunna tänka sig att söka doktorandutbildning. 35 % vill inte gå vidare till en 
forskarutbildning. Intresset för att gå vidare till forskarutbildning skiljer sig inte 
nämnvärt mellan kandidater och magistrar (tabell 13). 
 
  

                                            
 
3 De 6 som är arbetslösa är 4 män och 2 kvinnor. 5 av dem har läst självständigt arbete. 2 av dem har 
tagit ut magisterexamen, 2 kandidatexamen och 1 ingen examen alls. 3 av dem hör hemma inom 
Ekologi/evolutionsbiologi/systematik, 3 inom Cellbiologi/molekylärbiologi/fysiologi. 1 gjorde sitt 
examensarbete vid en myndighet och 4 gjorde det inom Biologiska sektionen vid Uppsala universitet. 1 
av dem har sökt till forskarutbildning, 4 kan tänka sig att söka och 1 kan absolut inte tänka sig det. 3 av 
dem har haft jobb efter examen. 1person fick sitt jobb inom <1 mån; 1 person: 1-6 mån; 1 person: 7-12 
mån. Den person som gjort sitt examensarbete 2007 (har magisterexamen) och nu är arbetslös har 
arbetat tidigare. Den fick sitt första arbete inom 1–6 månader efter avslutade studier och detta arbete 
var mkt relevant i förhållande till utbildningen. Av de två personer som gjorde sina examensarbeten 
2008 och nu är arbetslösa (en med magisterexamen och en som inte tagit ut någon examen) har en haft 
arbete. Den fick arbete inom 7-12 månader efter avslutade studier. Arbetet var i viss mån relevant i 
förhållande till utbildningen. Av de två personer som gjorde sina examensarbeten 2009 och nu är 
arbetslösa (en med kandidatexamen och en som inte tagit ut någon examen) har en haft arbete. Den fick 
arbete inom en månad efter avslutade studier. Detta arbete var i viss mån relevant i förhållande till 
utbildningen och personen hade användning av sin utbildning under hela den arbetsperioden. Den 
personen som gjorde sitt examensarbete 2011 och nu är arbetslös har en kandidatexamen och har inte 
fått sitt första arbete ännu.  
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Figur 12. Skulle du kunna tänka dig att söka till forskarutbildningen? 

 
 
Tabell 13. Procenttalen i figur 12 uppdelat på kandidater och magistrar. Kandidaterna är inte behöriga 
till forskarutbildning. 

 

Antal 
kandidater % kand. 

Antal 
magistrar % mag. 

Ja, jag är redan doktorand 0 0 16 33 % 
Ja, jag har redan disputerat 0 0 2 4 % 
Jag har varit doktorand, men har avbrutit 
studierna 0 0 0 0 
Ja, jag har sökt till forskarutbildningen, men 
fick ingen plats 24 11 % 2 4 % 
Ja, jag skulle kunna tänka mig att söka till 
forskarutbildningen 11 58 % 11 22 % 
Nej, troligtvis inte 6 32 % 16 33 % 
Nej, absolut inte 0 0 2 4 % 

 
19 100 % 49 100 % 

 

  

                                            
 
4 Alumner med en kandidatexamen från 2007 års examensordning är inte behöriga till 
forskarutbildning. 
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Resterande frågor i detta avsnitt besvarades enbart av de som har förvärvsarbetat 
efter examensarbetet eller är/har varit doktorand. 

Första arbetet och framåt 
Av de 46 som besvarat denna del av enkäten hade drygt hälften (54 %) fått arbete 
innan de avslutat sin utbildning eller inom en månad (tabell 14). 30 % fick sitt första 
arbete 1–6 månader efter avslutad utbildning och för de resterande 7 personerna tog 
det längre tid än 7 månader. För en majoritet (67 %) vad det första arbetet i hög grad 
eller ganska hög grad relevant i förhållande till utbildningen (tabell 15). Endast 6 
personer fick ett första arbete som inte var relevant i förhållande till utbildningen. 
 
 
Tabell 14. Hur lång tid efter avslutade studier fick du ditt första arbete (eller påbörjade 
forskarutbildningen)? 

Antal Procent 
Innan jag avslutade min utbildning 14 30 % 
Mindre än en månad 11 24 % 
1-6 månader 14 30 % 
7-12 månader 4 9 % 
Mer än 12 månader 3 7 % 

46 100 % 
 
Tabell 15. Var detta arbete relevant i förhållande till din utbildning? 

  Antal Procent 
Ja, i hög grad 

 
25 54 

Ja, i ganska hög grad 
 

6 13 
Ja, i viss mån 

 
9 20 

Nej  6 13 

  46 100 % 
 
Om inte endast det första arbetet beaktas kan man se att hela 57 % av de tidigare 
studenterna har arbetat inom ett område där de haft användning av sin biologiska 
utbildning hela tiden de har förvärvsarbetat (tabell 16). Ytterligare 17 % respektive 9 
% av de svarande har haft användning av sin utbildning under mer än halva eller 
ungefär halva tiden de har förvärvsarbetat. 4 av de svarande har angivit att de inte haft 
någon användning alls av sin biologiutbildning under den tid de har förvärvsarbetat. 
 
Tabell 16. 

   
Antal Procent 

Hela tiden 
  

26 57 % 
Mer än halva tiden 

 
8 17 % 

Ungefär halva tiden 
 

4 9 % 
Mindre än halva tiden 

 
4 9 % 

Inte alls 
  

4 9 % 

   46 100 % 
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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 fältarbeta 

Totalt svarade 46 av de före detta studenterna på denna fråga. En stor andel av dem 
angav att de till hög grad haft uppgifter som ställt krav på att självständigt lösa problem 
(70 %), kritiskt värdera information (63 %) samt att tillämpa vetenskapliga metoder 
(63 %; figur 13). De färdigheter som följer därefter var att argumentera (59 %), att 
göra skriftliga presentationer (54 %), samt att läsa och förstå vetenskapliga texter 
 (54 %). 
 
Då det gäller färdigheter som de svarande inte ansåg att deras arbetsuppgifter ställt 
krav på alls så hamnade att laborera högst på listan med 41 %. Därefter följer att 
fältarbeta (28 %), att förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
(28 %), att tillämpa vetenskapliga metoder (26%), göra muntliga presentationer (26%) 
samt att läsa och förstå vetenskapliga texter (22 %). För övriga färdigheter angav högst 
15 % av de svarande att de inte alls haft arbetsuppgifter som ställt krav på just den 
färdigheten. 
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Figur 13. I vilken utsträckning har du efter dina studier haft arbetsuppgifter 
som ställt krav på att: 

 
 

Kompletterande studier utanför teknik- och naturvetenskapsområdet 

De före detta studenterna tillfrågades i enkäten om de läst några universitets- eller 
högskolekurser utanför det teknisk-naturvetenskapliga området som de ansåg hade 
förbättrat deras möjligheter på arbetsmarknaden. Drygt två femtedelar av alumnerna 
(42 %) ansåg att så var fallet (figur 14).  
 
Figur 14. Har du läst universitets/högskolekurser, utanför det teknisk-naturvetenskapliga området, som 
du anser har förbättrat dina möjligheter på arbetsmarknaden?  

 
 
De som svarat ja på frågan som redovisas i figur 14 tillfrågades också inom vilket 
huvudområde dessa studier företagits. Svaren redovisas i tabell 17. Det fanns också 
möjlighet att lämna öppna svar på frågan om vilka ämnen man läst till. Det var främst 
kurser i projektledning/ledarskap/ekonomi vid sidan av språk och ämnen inom 
medicinområdet som nämndes. Se tabell 18. 
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Tabell 17. 

 
Antal Procent 

Medicin/farmaci 6 23 % 
Humaniora/samhällsvetenskap 5 19 % 
Lärarutbildning 5 19 % 
Annat 10 38 % 

 
26 100 % 

 
Tabell 18. Kurser som studenterna valt att läsa utöver sin utbildning för att öka sina chanser på 
arbetsmarknaden. 

Kurser Antal 
omnämnanden 

Projektledning, entreprenörskap, ekonomi  6 st 
Språk  6 st 
Farmakologi, medicin  5 st 
Pedagogik  4 st 
Miljövetenskap 3 st 
Filosofi  1 st 
Geologi  1 st 
 
  



25 
 
 

Resterande frågor i detta avsnitt besvarades enbart av de som för närvarande har 
någon form av anställning, är doktorand eller egen företagare. 

Nuvarande anställning 

De 40 som svarat på frågan för anställda gällande sin nuvarande anställning (figur 15) 
är till allra största delen statligt anställda (70 %). Vi finner här till exempel alla 
doktorander.  
 
Figur 15. Inom vilken arbetsmarknadssektor har du för närvarande en anställning? 

 
 
65 % av de svarande hade en anställning som doktorand eller en annan tidsbegränsad 
anställning och 33 % hade en tillsvidareanställning (tabell 19). 
 
Tabell 19. Vilken typ av anställning har du för närvarande? (Markera endast det alternativ som stämmer 
bäst för din del.) 

   
Antal Procent 

Anställning – tills vidare 
 

13 33 % 
Anställning – tidsbegränsad (t.ex. vikariat, projektanställning) 12 30 % 
Timarvoderad 

 
0 0 

Anställning som doktorand med doktorandtjänst eller 
utbildningsbidrag 14 35 % 
Egen företagare 

 
1 3 % 

Annan 
  

0 0 
   40 100 % 

 
De före detta studenterna ombads även att beskriva vad de arbetade med, vad gäller 
arbetsgivare, yrkestitel, samt huvudsakliga arbetsuppgifter. På denna fråga var det 30 
svarande som valde att beskriva sitt arbete (tabell 20Fel! Hittar inte referenskälla.). 
Den största gruppen svarande på denna fråga arbetade som doktorander. En mer 
detaljerad lista på yrkestitlar återfinns i bilaga 4 (sid. 31). 
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Tabell 20.  
Nuvarande arbete Antal 
Doktorand  10 
Myndighetsarbete  4 
Projektledare/gruppledare  2 
Lärare  2 
Forskningsassistent  5 
Fältassistent  2 
Laboratorieingenjör  1 
Miljöansvarig/miljökonsult/miljöarbete  2 
Övrigt  2 
 
En fråga om hur väl de nuvarande arbetsuppgifterna motsvarar utbildningsnivån 
ställdes. Majoriteten (79 %) av de svarande ansåg att deras nuvarande arbete motsvarar 
deras utbildningsnivå (figur 16). Bara ett fåtal avvek åt det ena eller andra hållet. 
 
Figur 16. Hur väl stämmer dina nuvarande arbetsuppgifter med din utbildningsnivå?  

 
 
De före detta studenterna ombads även att på en femgradig skala, ta ställning till en 
rad påståenden om deras nuvarande anställning. Av de svarande så var det 63 % som 
instämde i hög eller mycket hög grad till påståendet ”Jag är mycket nöjd med mitt 
nuvarande arbete” (figur 17a). 19 % instämde inte alls eller i mycket liten grad. 
 
Figur 17a. Jag är mycket nöjd med mitt nuvarande arbete 

 
 
Drygt hälften (51 %) instämde även i mycket hög eller hög grad till påståendet 
”Ämnesinnehållet i min biologiska utbildning är relevant i relation till mitt nuvarande 
arbete” (17b). 17 % inte instämde alls eller i mycket liten grad. 
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Figur 17b. Ämnesinnehållet i min biologiska utbildning är relevant i relation till mitt nuvarande arbete 

 
 
66 % av de svarande instämde även i mycket hög eller hög grad till påståendet ” Jag har 
stor användning av mina biologiska kunskaper i mitt nuvarande arbete” (figur 17c). 
Här var det 25 % som inte instämde alls eller i mycket liten grad. 
 
Figur 17c. Jag har stor användning av mina biologiska kunskaper i mitt nuvarande arbete. 
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8. Råd till dagens studenter 
De före detta studenterna ombads besvara den öppna frågan ”Vad skulle du föreslå 
dagens studenter som läser biologi att satsa på under utbildningstiden för att bättre 
kunna möta det kommande arbetslivets krav och förväntningar?” Samtliga råd finns 
samlade i bilaga 2 (sid. 33). Nedan presenteras en topp 10-lista över de vanligast 
förekommande förslagen. 
	  

1. Praktik (16 svar) 
Läs praktikkurser såsom Yrkespraktik, Forskningspraktik och Projektarbete. 
Satsa på de labbintensiva kurserna och sök sommarjobb på olika ställen. 

2. Särskilda kurser inom biologiområdet som man bör ha (13 svar) 
”Fokusera på det som de verkligen är intresserade av och sedan lägga till GIS, 
naturvård och miljöbalken om de vill jobba utanför universitetet.” ”… MKB-
kurser.” 

3. Hitta din inriktning. Bredd eller spets (6 svar) 
”Bestämma sig tidigt för vad de vill göra, jobba extra med biologi utanför 
studierna och bredda sin utbildning.” ”Specialinrikta sig på något.” 

4. Bredda dig utanför biologin(6 svar) 
Läs kurser i ekonomi, sociologi, gruppdynamik, ledarskap och juridik som 
påbyggnad. 

5. Forskningsspåret (5 svar) 
”Börja läsa vetenskapliga artiklar så snart som möjligt. Be lärarna om mer 
material. Så snart du får upp kunskapen och skickligheten, identifiera själv vad 
du tycker är intressant och följ upp det.” 

6. Vikten av ett bra kontaktnät (4 svar) 
”Skapa kontakter för tiden efter studierna tidig.” 

7. Ta ansvar för dina studier och din framtid (4 svar) 
”Ta ansvar. Utnyttja de resurser som finns. Läs labbhandledningar INNAN 
laborationen etc.” ”Ta reda på vad arbetsgivare vill ha! Fråga företag. Läs kurser 
på andra fakulteter. Förvänta dig inte allt serverat.”	  

8. Hitta din egen nisch (4 svar) 
”Hitta en egen nisch, att du har något mer att erbjuda arbetsgivaren än bara 
dina biologikunskaper. Ta tidigt under utbildningen reda på vad som faktiskt 
krävs på arbetsmarknaden.” 

9. Sök fakta hos företag (4 svar) 
”Att tidigt under utbildningen fundera på vilken typ av arbetsuppgifter de är 
intresserad av. Ta reda vad gamla studenter arbetar med för att skapa dig en bild 
av vad som är möjligt och fråga hur det gjorde för att ta sig dit. Ta inte alltid 
den enklaste vägen utan funder på vad du verkligen vill och satsa på det.” 

10. Engagera dig (4 svar) 
”Jobba ideellt vid nation/sektion/kår/annat. Varje år utexaminerar IBG ca 50-60 
st inom kandidat och ännu fler mastrar. Det som generellt skiljer alla åt är väl 
betyg (till viss del) men annars är man "lika". Att då har jobbat ideellt vid sidan 
av studierna väger därmed lite tyngre sen när man kommer ut i arbetslivet och 
ska söka jobb. Att en arbetsgivare då ser att man jobbat ideellt visar att man kan 
motiveras av annat än just bara lön.” 
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9. Övriga synpunkter 
De svarande gavs även möjligheten att lämna övriga synpunkter på det som behandlats 
i enkäten. Endast 11 av de före detta studenterna (16 %) valde att utnyttja denna 
möjlighet. Så gott som alla kommentarer gällde enkätens utformning. 

10. Sammanfattning och avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis kan man se att drygt tre fjärdedelar av alumnerna som svarat på 
enkäten (bilaga 3; sid 37) var nöjda med sina studier på kandidat- och 
magisterprogrammen. En stor del av de svarande (59 %) hade inte heller ändrat 
uppfattning om värdet av sina studier jämfört med när de precis hade slutfört dem.  
 
Mer än tre fjärdedelar var nöjda med den övning de genom studierna fått i att göra 
muntliga presentationer, skriftliga redovisningar, läsa och förstå vetenskapliga texter, 
arbeta i grupp, laborera och kritiskt värdera information De förmågor de svarande 
ansåg sig ha utvecklat bäst genom sina studier var att förstå engelsk facklitteratur, 
förmågan till skriftlig kommunikation, att samarbeta, att diskutera och kommunicera 
inom det område som utbildningen avser och förmågan till självständigt arbete För 
samtliga dessa förmågor var det mellan tre fjärdedelar och fyra femtedelar som angav 
att de var nöjda, eller mycket nöjda. 
 
Närmare fyra femtedelar av de tidigare studenterna har haft kommunikationsträning 
på minst tre kurser under utbildningen och hälften av alumnerna har erfarit att 
kunskaper i både muntlig och skriftlig kommunikation är något som i hög grad 
efterfrågas på arbetsmarknaden. 
 
Så gott som alla alumner i denna undersökning har mött något internationellt 
perspektiv under utbildningen vid IBG men endast 6 % har själva studerat utomlands.  
 
89 % av de före detta studenterna ansåg att de väl uppfyllde de mål som gällde för 
deras utbildning, vad gäller kunskap och förståelse. Då det gällde målen med avseende 
på färdighet och förmåga var det två tredjedelar av kandidaterna och tre fjärdedelar av 
magistrarna som ansåg att de väl uppfyllde målen. Resultaten gällande målen med 
avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt hade liknande resultat för 
magistrarna men för ett av de tre målen var det endast 55 % av de kandidaterna som 
ansåg att de väl uppfyllde målen. 
 
Nära två tredjedelar av de svarande var nöjda med den möjlighet de hade till att 
påverka upplägg och genomförande av sina studier. Det de svarande tyckte var särskilt 
bra med studierna på vid IBG var de engagerade och kompetenta lärare de haft, ett bra 
programmupplägg på en bra nivå och med olika praktiska moment samt 
kommunikationsträningen. De förbättringsförslag som nämndes gällde främst 
kopplingen till näringslivet. Här hade de gärna sett att det hade funnits fler chanser till 
studiebesök och praktik, samt att fler externa föreläsare hade bjudits in. De hade också 
velat ha mer karriärrådgivning. 
 
Drygt hälften av de svarande ansåg att de inte fick någon eller mycket knapp 
information om arbetsmarknaden utanför akademin. Majoriteten av de före detta 
studenterna antingen förvärvsarbetade (36 %) eller doktorerade (23 %). 65 % av de 
svarande angav att de var positivt inställda till forskarutbildning och 35 % negativt 
inställda.  



30 
 
 

 
Drygt hälften av alumnerna hade fått sitt första jobb redan innan de avslutat sin 
utbildning, eller inom en månad efter examen. För många var detta arbete i hög grad 
relevant i förhållande till deras utbildning. Man kan även se att närmare två tredjedelar 
av de svarande haft användning av sin utbildning från IBG under hela den tid de 
förvärvsarbetat. 
 
De före detta studenterna hade i hög grad haft arbetsuppgifter som ställt krav på att 
självständigt lösa problem, kritiskt värdera information samt tillämpa vetenskapliga 
metoder. 42 % av de svarande angav även att de läst andra kurser utanför det teknisk-
naturvetenskapliga området, som de ansåg hade förbättrat deras möjligheter på 
arbetsmarknaden. Dessa kurser låg främst inom områdena ekonomi och språk. 
 
Majoriteten av de som angav att de idag arbetade var anställda inom den statliga 
sektorn. En tredjedel av de anställda var tillsvidareanställda och en dryg tredjedel hade 
en anställning som doktorand med doktorandtjänst eller utbildningsbidrag Fyra 
femtedelar av de svarande ansåg att deras nuvarande arbetsuppgifter motsvarade deras 
utbildningsnivå. Drygt två tredjedelar angav att de var nöjda med sitt nuvarande 
arbete, och hälften angav att de ansåg att ämnesinnehållet i deras utbildning var 
relevant i relation till deras nuvarande arbete, samt något fler att de har stor 
användning av sina biologiska kunskaper i arbetet. 
 
De främsta råd alumnerna hade att ge dagens studenter var att se till att få praktisk 
erfarenhet genom praktikkurser eller sommarjobb, samt att se till att få med sig vissa 
nyckelkomponenter i sin utbildning såsom exempelvis GIS. 
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Bilaga 1: Alumnernas nuvarande arbete 
30 svarande 
 
Doktorand (10 svar) 
 
Myndighet (4 svar) 
– Handläggare på fiskefunktionen, Länsstyrelsen Gävleborg 
– Länsstyrelsen, fältkontrollant, kontrollera areal och skötselvillkor på åkrar och 
betesmarker. 
– Åtagandeplanshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala - EU-stöd. Gör planer för 
betesmarker och slåtterängar till lantbrukare. 
– Molekylärbiolog på Smittskyddsinstitutet. Metodutveckling och analys av 
patientprover. 
– Miljöhandläggare på länsstyrelsen, arbetar främst med områdesskydd (inrättande av 
naturreservat)  
 
Projektledare/gruppledare (2svar) 
– Projektledare  
– Arbetar på IGP, Rudbecklaboratoriet, är en av gruppledarna i HPA(human protein 
atlas) och ansvarar för den gruppen som utvärderar antikroppar och letar spännande 
histologiska markörer. 
 
Lärare (2 svar) 
– Gymnasielärare biologi och naturvetenskap 
– Naturkunskapslärare  
 
Forskningsassistent (5 svar) 
– Arbetar på EBC, arbetsuppgifterna blandas mellan labb, fält och bioinformatik  
– Forskningsassistent på SLU i Uppsala. Institutionen för Mark och miljö. 
– Uppsala universitet, IGP. Jobbar som forskningsassistent på SciLifeLab och driver en 
serviceplattform som utför experiment till andra forskare  

– Beteendeneuroendokrinologi vid fysiologin, neurovetenskap, Uppsala universitet Jag 
studerar beteende på fisk och studerar hur olika substanser har påverkats i hjärnan 
efter social interaktion (social stress). Använder mest cortisolanalyser, HPLC av 
monoaminer samt qPCR på lab.  
– Jag jobbar med lantbruksgrödor och har planerat, utfört och analyserat resultat från 
fältförsök och växthusförsök. Sedan skriver jag vetenskapliga artiklar om försöken.  

 
Fältassistent (2 svar) 
– Fältarbete på olika forskningsprojekt.  
– Fältinventerare  
 
Laboratorieingenjör (1 svar) 
– Q-Med, laboratorieingenjör  
 
Miljöansvarig/miljökonsult/miljöarbete (2 svar) 
– Arbetar som miljöstrateg på Knivsta kommun. Arbetet innebär att jag är ansvarig för 
kommunens strategiska arbete med hållbar utveckling och implementering av lokala 
miljömål. Driver prioriterade uppdrag och projekt, leder det interna miljönätverket, 
ansvarar för intern och extern miljökommunikation, ingår som strategisk 
miljökompetens i upphandlingar, vid exploatering och fysisk planering. Ansvarar även 
för förvaltning och implementering av kommunens projektstyrningsmodell.  
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– Miljökonsult inom förorenad mark  
 
Övrigt (2 svar) 
– Livsmedelsinspektör på kommun  
– Jag arbetar som konsult på ett privat konsultbolag med att försöka effektivisera och 
operativt utveckla innovationssystemet. Det kan i praktiken innebära att jag 
koordinerar kontakter mellan forskare och industrin för att verifiera teknisk utveckling 
och ge återkoppling på marknadsintresset.  
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Bilaga 2. Alumnernas råd till dagens studenter 
Vissa av svaren är stjärnmärkta för de förekommer inom flera kategorier på grund av 
att de innehöll information från flera kategorier. Det som är mest relevant för aktuell 
kategori ligger först. 

Praktik (16 svar) 

− Yrkespraktik! 
− Gå och gör mer "praktik" under utbildningen inom akademin eller på ett företag. 
− Mer praktik. 
− Om man inte bli forskare är det jätte bra att komma ut på praktik ofta och länge och redan 

i ett tidigt skede under studierna. Om man vill jobba på kommunen eller liknande. mycket 
bra att ha läst GIS, miljörätt och gärna MKB. 

− * Göra projektarbete på företag eller institutioner där det finns möjlighet till fortsatt 
anställning. Verkligen lära sig förstå vetenskapliga artiklar och vad man ska fokusera på i 
dem; vilka delar som är viktiga. Det är svårt att komma ut i arbetslivet utan kontakter. 

− Sök jobb! 
− Praktiken är den viktigaste biten, var noga att knyta kontakter då! 
− Var noga med att skaffa mycket fälterfarenhet och gärna försöka söka 

sommarjobb/praktikplats där du kan använda din utbildning. 
− *Laboratoriearbete, allt arbete, även för grönbiologer, kräver god laboratorievana. 

Miljöinriktade studier är säkert en bra framtidssatsning. 
− Exjobbet är en viktig inkörsport till arbetslivet. Satsa hårt på det. 
− *Det bästa tipset jag kan ge är att sommarjobba hos olika arbetsgivare med koppling till 

utbildningen under studietiden för att få en bra bild av möjligheterna på arbetsmarknaden 
samt få en känsla för vad man helst vill arbeta med. Sommarjobben är dessutom bra 
meriter i CV:t. Ett annat tips är att inte plugga för länge även om det är kul, prova att 
jobba något år på vilket arbete som helst efter examen för att sedan avgöra om du ska 
plugga vidare ytterligare några år. Ett sista tips är att verkligen gå in för att träna 
kommunikationsförmågan under utbildningen - det är ovärderligt för alla typer av framtida 
jobb! 

− *All "utåtriktad" verksamhet som går. Jag gjorde såväl forskningspraktik i London som ett 
MFS-arbete i Laos och fick därigenom oumbärliga kontakter samtidigt som jag breddade 
mitt perspektiv otroligt mycket. Det är dessa punkter på mitt CV som ses som intressanta, 
inte att jag har tagit X antal extra poäng i mikrobiologi - trots att jag forskar inom området. 

− Jag gjorde ett experimentellt examensarbete för kandidatexamen istället för litteraturstudie 
("självständigt arbete i biologi") vilket jag är nöjd med. Detta har jag haft nytta av vid en 
senare tidpunkt då min nästkommande handledare efterfrågade experimentell erfarenhet 
och referenser. 

− Se till att hitta ett extrajobb eller sommarjobb i en forskargrupp/ett företag du gillar inom 
ditt ämnesområde alt. hitta en praktikplats så du får in en fot och får referenser. 

− Labbintensiva kurser och sommarjobb. 
− *Göra examensarbete C -Studera utomlands!! -Bli aktiv i styrelser. 
	  

Särskilda kurser inom biologiområdet som man bör ha (13 svar) 

− *Fokusera på det som de verkligen är intresserade av och sedan lägga till GIS, naturvård 
och miljöbalken om de vill jobba utanför universitetet.  

− Att läsa vidare på masterprogrammet om inget jobb finns garanterat efter kandidatexamen.  
− Delta i så mycket som möjligt även om det inte är obligatoriskt, det vinner man alltid på. 

Diskutera och läs böcker som inte står på kurslistan för att öka allmänbildningen. Tråkigt 
att man vet sånt efteråt, jag borde gjort det då!  

− Gå på fler föreläsningar som är öppna för alla. Att tänka tvärvetenskapligt.  
− Labba mer, läs mer artiklar  
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− Läs mer statistik.  
− Mer GIS, mer praktiska övningar, mer miljörätt och träning i MKB  
− Kemin och statistiken. Väldigt bra att kunna! Det andra är man förhoppningsvis i regel mer 

intresserad av och det faller sig mer naturligt.  
− Laboratoriearbete. Allt arbete, även för grönbiologer, kräver god laboratorievana. 

Miljöinriktade studier är säkert en bra framtidssatsning.  
− GIS-kurser och MKB-kurser.  
− Kombinera biologin med olika datorprogram för att t.ex. kunna göra populationskurvor, 

men också GIS.  
− *Om studenten inte vill arbeta inom forskningsvärlden skulle jag föreslå en kombination 

med juridik eller ekonomi. Kanske pedagogik om man är lagd åt det hållet. Annars är mitt 
tips att lära sig GIS.  

− * Ett sista tips är att verkligen gå in för att träna kommunikationsförmågan under 
utbildningen - det är ovärderligt för alla typer av framtida jobb! Det bästa tipset jag kan ge 
är att sommarjobba hos olika arbetsgivare med koppling till utbildningen under studietiden 
för att få en bra bild av möjligheterna på arbetsmarknaden samt få en känsla för vad man 
helst vill arbeta med. Sommarjobben är dessutom bra meriter i CV:t. Ett annat tips är att 
inte plugga för länge även om det är kul, prova att jobba något år på vilket arbete som helst 
efter examen för att sedan avgöra om du ska plugga vidare ytterligare några år.  

	  

Hitta din inriktning. Bredd eller spets (6 svar) 

− Bestämma sig tidigt för vad de vill göra, jobba extra med biologi utanför studierna och 
bredda sin utbildning.  

− Tänka på att konkurrensen är oerhört tuff bland biologtjänster. Försök att hålla en röd tråd 
bland kurserna, bestäm en inriktning och håll fast vid den.  

− Skapa KONTAKTER, och läs det du är intresserad av!  
− *Fokusera på det som de verkligen är intresserade av och sedan lägga till GIS, naturvård 

och miljöbalken om de vill jobba utanför universitetet.  
− Specialinrikta sig på något.  
− Statistik. Bredd i utbildningen om man inte har ett specialintresse. Insnöad blir man ändå 

när man får ett projekt.  
	  

Bredda dig utanför biologin (6 svar) 

− Vill man som jag jobba på ett mikrobiologiskt laboratorium bör man satsa på att bli 
legetimerad BMA istället  

− Bredda med kurser från andra ämnesområden. Tidigt ta kontakt med t.ex. företag eller 
myndigheter där du vill jobba eller göra praktik.  

− Läsa juridik.  
− Kurser om gruppdynamik och ledarskap.  
− Läsa kurser i ekonomi, sociologi etc. som påbyggnad.  
− Om man ska jobba inom läkemedel läs en kurs om GMP [good manufacturing practice].  
 

Forskningsspåret (5 svar) 

− Börja läsa vetenskapliga artiklar så snart som möjligt. Be lärarna om mer material. Så snart 
du får upp kunskapen och skickligheten, identifiera själv vad du tycker är intressant och 
följ upp det. Informationen du får av lärare är inte allt som finns, och det finns viktigare 
saker för dig själv än att klara tentan. Jag har haft större nytta i flera fall av sådant jag letade 
fram själv, eller fick av lärare utöver kursinnehållet. Slösa inte bort tiden med att plugga 
inför tentor. Lyssna noga på föreläsningar och anteckna allting. Anteckna hellre för mycket 
än för lite. Skriv ner varenda tanke du får och fråga du kommer på. Följ upp frågorna 
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riktigt, nöj dig inte med snabba svar. Ta tillvara på varenda minut av laborationerna, de 
försvinner mer och mer från undervisningen och när det verkligen gäller kommer du att 
ångra bittert att du inte var med ordentligt när kursen lärde sig något praktiskt moment. 
Var ordentlig förberedd inför laborationerna. Var snäll mot doktoranderna. Bjud på fika. 
Många lägger ner 10 ggr mer tid på dig och din utbildning än du själv kommer göra under 
kursen.  

− *Verkligen lära sig förstå vetenskapliga artiklar och vad man ska fokusera på i dem. Vilka 
delar som är viktiga. Göra projektarbete på företag eller institutioner där det finns 
möjlighet till fortsatt anställning. Det är svårt att komma ut i arbetslivet utan kontakter. 

− Jag kan bara uttala mig om krav för doktorander. Där behövs mycket statistik, och det kan 
vara bra att åtminstone ha prövat på programmering (för statistik mm).  

− *Om studenten inte vill arbeta inom forskningsvärlden skulle jag föreslå en kombination 
med juridik eller ekonomi. Kanske pedagogik om man är lagd åt det hållet. Annars är mitt 
tips att lära sig GIS.  

− *All "utåtriktad" verksamhet som går. Jag gjorde såväl forskningspraktik i London som ett 
MFS-arbete i Laos och fick därigenom oumbärliga kontakter samtidigt som jag breddade 
mitt perspektiv otroligt mycket. Det är dessa punkter på mitt CV som ses som intressanta, 
inte att jag har tagit X antal extra poäng i mikrobiologi - trots att jag forskar inom området. 

	  

Vikten av ett bra kontaktnät (4 svar) 

− Skapa kontakter för tiden efter studierna tidig.  
− Var inte rädd att ta kontakt med lärarna efter och under studierna. Sök till allt du tycker är 

intressant!  
− Skapa KONTAKTER, och läs det du är intresserad av!  
− *Verkligen lära sig förstå vetenskapliga artiklar och vad man ska fokusera på i dem. Vilka 

delar som är viktiga. Göra projektarbete på företag eller institutioner där det finns 
möjlighet till fortsatt anställning. Det är svårt att komma ut i arbetslivet utan kontakter.  

 

Ta ansvar för dina studier och din framtid (4 svar) 

− Ta ansvar. Utnyttja de resurser som finns. läs labbhandledningar INNAN laborationen etc.  
− Håll efter i studierna, studera och LÄR dig allteftersom. Klara tentan jag visst, men vad kan 

du sen då? Lägg mycket tid på laborationerna, du VILL lära dig.  
− Att ta vara på de tillfällen där teori och praktik kopplas samman i utbildningen.  
− * Förvänta dig inte allt serverat. Ta reda på vad arbetsgivare vill ha! Fråga företag. Läs 

kurser på andra fakulteter.  

Hitta din egen nisch (4 svar) 

− Fundera på vad du själv är intresserad av och läs de kurser (som fristående student utanför 
något program om du så måste) som du själv tycker är relevant för att få den kompetens 
och inriktning du behöver för att nå ditt framtida mål.  

− Fundera över vilket typ av arbete de egentligen skulle kunna tänka sig och vad bästa vägen 
är dit. Men att också vara medvetna om att det är bra att ha en ordentlig grund och 
förståelse även för ett arbete som i sig inte kräver så djupgående utbildning.  

− *Hitta en egen nisch, att du har något mer att erbjuda arbetsgivaren än bara dina 
biologikunskaper. Ta tidigt under utbildningen reda på vad som faktiskt krävs på 
arbetsmarknaden.  

− Läs det som känns intressant. Utan intresse kommer man inte så långt.  
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Sök fakta hos företag (4 svar) 

− Att tidigt under utbildningen fundera på vilken typ av arbetsuppgifter de är intresserad av. 
Ta reda vad gamla studenter arbetar med för att skapa dig en bild av vad som är möjligt 
och fråga hur det gjorde för att ta sig dit. Ta inte alltid den enklaste vägen utan funder på 
vad du verkligen vill och satsa på det.  

− Vart finns jobben? Läs relevanta kurser för att få de jobben. Jag har inte hittat nåt så jag vet 
inte. Om man är intresserad speciellt mycket av ett ämne ska man nog försöka doktorera 
och sen arbeta vidare inom universitetet.  

• Ta reda på vad arbetsgivare vill ha! Fråga företag. Läs kurser på andra fakulteter. Förvänta 
dig inte allt serverat.  

− *Hitta en egen nisch, att du har något mer att erbjuda arbetsgivaren än bara dina 
biologikunskaper. Ta tidigt under utbildningen reda på vad som faktiskt krävs på 
arbetsmarknaden.  

 

Engagera dig (2 svar) 

− *Bli aktiv i styrelser. Göra examensarbete C! Studera utomlands!! 
− Hmmmmm... Jobba ideellt vid nation/sektion/kår/annat. Varje år utexaminerar IBG ca 20-

30st inom kandidat och ännu fler mastrar. Det som generellt skiljer alla åt är väl betyg (till 
viss del) men annars är man "lika". Att då har jobbat ideellt vid sidan av studierna väger 
därmed lite tyngre sen när man kommer ut i arbetslivet och ska söka jobb. Att en 
arbetsgivare då ser att man jobbat ideellt visar att man kan motiveras av annat än just bara 
lön.  

 

Övriga råd 

− To speak very good english, because Science is international so you have to be able to 
communicate in english  

− Studenterna borde inte bekymra sig om arbetsgivares krav under utbildningen.  
− Läs inte biologi  
− Rannsaka er själva, går ni på rätt program?  
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Bilaga 3. Enkäten 
BAKGRUNDSDATA OCH EXAMENSARBETE 

	  
1.	  Kön	  

o Man	  
o Kvinna	  

	  
	  
2.	  Hur	  gammal	  är	  du?	  
____________________	  
	  
	  
3.	  a)	  Har	  du	  läst	  kursen	  Självständigt	  arbete	  15	  hp	  vid	  IBG?	  

o Ja	  
o Nej	  

	  
3.	  b)	  Om	  du	  har	  gjort	  examensarbete	  i	  biologi	  (i	  detta	  fall	  avses	  ej	  kursen	  Självständigt	  
arbete),	  var	  gjorde	  du	  ditt	  examensarbete?	  
	  
1.	  Vid	  en	  forskningsavdelning	  inom	  biologiska	  sektionen	  vid	  Uppsala	  universitet	  
2.	  Inom	  biomedicin/farmaci/veterinärmedicin/biokemi	  vid	  
BMC/Rudbecklaboratoriet/Akademiska	  
3.	  Vid	  annat	  universitet/högskola	  
4.	  Vid	  ett	  företag	  
5.	  Vid	  en	  myndighet	  (statlig	  eller	  kommunal)	  

o Biologiska	  sektionen	  UU	  
o Biomedicin/farmaci/biokemi	  UU	  
o Annat	  universitet/högskola	  
o Företag	  
o Myndighet	  

	  
3.	  c)	  När	  blev	  du	  klar	  med	  ditt	  examensarbete/självständiga	  arbete?	  

o 2007	  
o 2008	  
o 2009	  
o 2010	  
o 2011	  

	  
3.	  d)	  Gjorde	  du	  ditt	  examensarbete	  utomlands	  (även	  om	  det	  var	  genom	  UU)?	  

o Ja	  
o Nej	  

	  
	  
4.	  Till	  vilken	  av	  följande	  breda	  grupper	  anser	  du	  att	  din	  biologiutbildning	  tillhör?	  

o Ekologi/evolutionsbiologi/systematik	  
o Cellbiologi/molekylärbiologi/fysiologi	  
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o Annan	  
	  
Om	  du	  svarat	  "Annan",	  ange	  vilken:	  
____________________	  
	  
	  
5.	  Hur	  stor	  del	  av	  din	  biologiutbildning	  har	  du	  haft	  på	  IBG?	  

o Hela	  utbildningen	  
o Kortare	  tid	  än	  två	  år	  (ej	  endast	  ex.-‐arbete)	  
o Endast	  examensarbetet	  

	  
Om	  du	  svarat	  "Kortare	  tid	  än	  två	  år	  (men	  inte	  bara	  examensarbetet)",	  ange	  antal	  terminer:	  
____________________	  
	  
	  
6.	  Vilken	  är	  din	  högsta	  universitetsexamen?	  

o Högskoleexamen	  
o Kandidatexamen	  
o Magisterexamen	  
o Masterexamen	  
o Licentiatexamen	  
o Doktorsexamen	  
o Annan	  examen	  
o Jag	  har	  inte	  tagit	  ut	  någon	  examen	  

	  
Om	  du	  svarat	  "Annan	  examen",	  ange	  vilken:	  
____________________	  
	  
	  
År	  2007	  infördes	  en	  ny	  examensordning	  med	  Kandidatexamen	  (180	  hp	  på	  grundnivå),	  
Magisterexamen	  (60	  hp	  på	  avancerad	  nivå)	  och	  Masterexamen	  (120	  hp	  på	  avancerad	  nivå).	  I	  
den	  tidigare	  examensordningen	  ingick	  Högskoleexamen	  (lägst	  80	  gamla	  poäng),	  
Kandidatexamen	  (lägst	  120	  gamla	  poäng)	  och	  Magisterexamen	  (lägst	  160	  gamla	  poäng).	  
	  
7.	  Vilken/vilka	  av	  följande	  examina,	  med	  biologi	  som	  huvudämne,	  har	  du?	  Har	  du	  fler	  än	  en	  
examen	  i	  frågan	  nedan	  -‐	  markera	  alla.	  

o Högskoleexamen	  (lägst	  80	  gamla	  poäng)	  
o Kandidatexamen	  (lägst	  120	  gamla	  poäng)	  
o Magisterexamen	  (lägst	  160	  gamla	  poäng)	  
o Kandidatexamen	  (180	  hp	  på	  grundnivå)	  
o Magisterexamen	  (60	  hp	  på	  avancerad	  nivå)	  
o Masterexamen	  (120	  hp	  på	  avancerad	  nivå)	  
o Jag	  har	  inte	  tagit	  ut	  någon	  examen	  

	  
	  
8.	  Startade	  du	  dina	  studier	  före	  2007	  och	  godkändes	  på	  ett	  examensarbete	  i	  den	  nya	  
examensordningen?	  
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o Ja	  
o Nej	  
o (Vet	  ej)	  

	  

ALLMÄNT OMDÖME 

9.	  Har	  du	  nu	  –	  så	  här	  något/några	  år	  efter	  ditt	  examensarbete	  –	  ändrat	  uppfattning	  om	  
värdet	  av	  dina	  biologistudier	  jämfört	  med	  när	  du	  precis	  hade	  slutfört	  ditt	  examensarbete?	  
	  

o  o  o  o  o  
Ja, jag är mycket 

mer negativ nu 

Ja, jag är något 

mer negativ nu 

Nej, jag har inte 

ändrat 

uppfattning 

Ja, jag är något 

mer positiv nu 

Ja, jag är mycket 

mer positiv nu 

	  
Motivera	  gärna	  ditt	  svar:	  
____________________	  
	  
	  
10.	  Sammanfattningsvis,	  i	  hur	  hög	  grad	  instämmer	  du	  i	  nedanstående	  påstående?	  
Jag	  är	  mycket	  nöjd	  med	  studierna	  i	  biologi	  vid	  IBG	  
 1. 

(Instämmer 

inte alls) 

2.  3.  4.  5. 

(Instämmer 

i mycket 

hög grad) 

Jag	  är	  mycket	  nöjd	  med	  studierna	  i	  

biologi	  vid	  IBG 
o  o  o  o  o  

	  

FÄRDIGHETSTRÄNING 

Dessa	  två	  frågor	  behandlar	  färdighetsträning.	  Den	  första	  frågan	  behandlar	  din	  syn	  på	  den	  
övning	  du	  fått	  genom	  studierna	  i	  biologi	  vid	  IBG,	  och	  den	  andra	  frågan	  behandlar	  den	  
förmåga	  du	  utvecklat.	  
	  	  
	  
11.	  Hur	  bedömer	  du	  den	  övning	  som	  studierna	  i	  biologi	  vid	  IBG	  gav	  när	  det	  gäller	  a)	  –	  j)	  
nedan?	  
	  
 

 1. 

Mycket 

missnöjd 

2. 

Ganska 

missnöjd 

3. 

Varken 

nöjd eller 

missnöjd 

4. 

Ganska 

nöjd 

5. 

Mycket 

nöjd 

 

(Förekom 

inte) 

a) göra muntliga presentationer o  o  o  o  o  o  

b) redogöra/rapportera skriftligt o  o  o  o  o  o  
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c) kritiskt värdera information o  o  o  o  o  o  

d) argumentera o  o  o  o  o  o  

e) självständigt lösa problem o  o  o  o  o  o  

f) läsa och förstå vetenskapliga texter o  o  o  o  o  o  

g) tillämpa vetenskapliga metoder o  o  o  o  o  o  

h) arbeta i grupp o  o  o  o  o  o  

i) laborera o  o  o  o  o  o  

j) fältarbeta o  o  o  o  o  o  

	  
	  	  
12.	  Genom	  studierna	  i	  biologi	  vid	  IBG	  har	  jag	  utvecklat	  en	  god	  förmåga...	  
	  
 

 1. 

(Instämmer 

inte alls) 

2.  3.  4.  5. 

(Instämmer 

i mycket 

hög grad) 

 

(Förekom 

ej) 

a) till självständigt arbete o  o  o  o  o  o  

b) till kritisk bedömning o  o  o  o  o  o  

c) till muntlig kommunikation o  o  o  o  o  o  

d) till skriftlig kommunikation o  o  o  o  o  o  

e) att följa kunskapsutvecklingen inom det 

område som utbildningen avser 

o  o  o  o  o  o  

f) att diskutera och kommunicera inom 

det område som utbildningen avser 

o  o  o  o  o  o  

g) att självständigt lösa problem inom det 

område som utbildningen avser 

o  o  o  o  o  o  

h) att förklara ämnesspecifika frågor för 

personer utan fackkunskaper 

o  o  o  o  o  o  

i) att arbeta analytiskt o  o  o  o  o  o  

j) att samarbeta o  o  o  o  o  o  

k) att förstå engelskspråkig facklitteratur o  o  o  o  o  o  

l) att laborera o  o  o  o  o  o  

m) att fältarbeta o  o  o  o  o  o  

n) att identifiera och avgränsa problem o  o  o  o  o  o  

o) att snabbt få överblick över ett 

omfattande material 

o  o  o  o  o  o  

 

	  	  

DIANA/KOMMUNIKATIONSTRÄNING 

DiaNa	  är	  en	  förkortning	  av	  "Dialog	  för	  Naturvetare"	  och	  syftar	  till	  att	  bland	  annat	  ge	  
studenter	  vid	  IBG	  systematisk	  träning	  i	  kommunikationsfärdigheter	  under	  utbildningen.	  
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13.	  Har	  du	  under	  din	  utbildning	  vid	  IBG	  läst	  kurser	  som	  har	  innehållit	  DiaNa-‐övningar?	  

o Nej	  
o Ja,	  i	  1-‐2	  kurser	  
o Ja,	  i	  3-‐4	  kurser	  
o Ja,	  i	  5	  eller	  fler	  kurser	  
o (Vet	  ej)	  

	  
	  
14.	  I	  vilken	  grad	  anser	  du	  att...	  

a)	  
 1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

(Vet ej) 

…du	  utvecklade	  dina	  

kommunikationsfärdigheter	  under	  

dina	  studier	  vid	  IBG? 

o  o  o  o  o  o  

	  

b)	  
 1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

(Vet ej) 

…	  dina	  möjligheter	  på	  

arbetsmarknaden	  har	  förbättrats	  

genom	  den	  kommunikationsträning	  

du	  fick	  vid	  IBG? 

o  o  o  o  o  o  

	  

INTERNATIONALISERING 

Följande	  fråga	  vänder	  sig	  till	  dig	  som	  är	  svensk	  medborgare.	  Om	  du	  inte	  är	  svensk	  
medborgare,	  fortsätt	  med	  avsnittet	  om	  mål	  för	  utbildningen	  nedan.	  
	  
15.	  Internationella	  perspektiv	  kan	  ta	  sig	  olika	  uttryck.	  Markera	  samtliga	  alternativ	  som	  gäller	  
för	  dina	  studier	  vid	  IBG.	  

o en	  eller	  flera	  av	  kurserna	  har	  haft	  tydliga	  internationella	  perspektiv	  
o jag	  har	  haft	  lärare	  med	  internationell	  erfarenhet	  som	  undervisat	  i	  biologi	  
o jag	  har	  tagit	  del	  av	  erfarenheter	  från	  utbytesstudenter/utländska	  masterstudenter	  i	  

samband	  med	  biologistudierna	  
o jag	  har	  bedrivit	  biologistudier	  utomlands	  
o jag	  har	  bedrivit	  studier	  utomlands	  i	  annat	  ämne	  än	  biologi	  
o annat	  internationellt	  perspektiv	  under	  biologistudierna	  
o (jag	  har	  inte	  kommit	  i	  kontakt	  med	  något	  internationellt	  perspektiv	  i	  mina	  studier	  vid	  

IBG)	  



42 
 
 

	  
	  

MÅL FÖR UTBILDNINGEN 

	  
Besvara	  ENDAST	  den	  av	  frågorna	  16-‐18	  som	  motsvarar	  din	  HÖGSTA	  av	  nedanstående	  
examina,	  oberoende	  av	  om	  du	  tagit	  ut	  denna	  examen	  eller	  inte.	  (Besvara	  frågan	  även	  om	  du	  
har	  en	  examen	  från	  den	  examensordning	  som	  gällde	  före	  2007.)	  

HÖGSTA EXAMEN: KANDIDAT 

16.	  Följande	  delfrågor	  besvaras	  endast	  av	  dig	  vars	  högsta	  examensarbete	  är	  på	  
KANDIDATNIVÅ,	  oavsett	  om	  du	  tagit	  ut	  examen	  eller	  inte.	  

Kunskap	  och	  förståelse	  

För	  kandidatexamen	  skall	  studenten...	  
a)	  visa	  kunskap	  och	   förståelse	   inom	  huvudområdet	   för	  utbildningen,	   inbegripet	  kunskap	  om	  
områdets	   vetenskapliga	  grund,	   kunskap	  om	   tillämpliga	  metoder	   inom	  området,	   fördjupning	  
inom	  någon	  del	  av	  området	  samt	  orientering	  om	  aktuella	  forskningsfrågor.	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål?	  

1.	  (Inte	  alls)	   2.	  	   3.	  	   4.	  	   5.(I	  mycket	  

hög	  grad)	  

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

	  

Färdighet	  och	  förmåga	  

För	  kandidatexamen	  skall	  studenten...	  
b)	   visa	   förmåga	   att	   söka,	   samla,	   värdera	   och	   kritiskt	   tolka	   relevant	   information	   i	   en	  
problemställning	  samt	  att	  kritiskt	  diskutera	  företeelser,	  frågeställningar	  och	  situationer	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
c)	  visa	  förmåga	  att	  självständigt	  identifiera,	  formulera	  och	  lösa	  problem	  samt	  att	  genomföra	  
uppgifter	  inom	  givna	  tidsramar	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
	  
d)	   visa	   förmåga	  att	  muntligt	   och	   skriftligt	   redogöra	   för	   och	   diskutera	   information,	   problem	  
och	  lösningar	  i	  dialog	  med	  olika	  grupper	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	   1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 
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ovanstående	  mål? hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
e)	   visa	   sådan	   färdighet	   som	   fordras	   för	   att	   självständigt	   arbeta	   inom	   det	   område	   som	  
utbildningen	  avser	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  

Värderingsförmåga	  och	  förhållningssätt	  

För	  kandidatexamen	  skall	  studenten...	  
f)	   visa	   förmåga	  att	   inom	  huvudområdet	   för	  utbildningen	  göra	  bedömningar	  med	  hänsyn	   till	  
relevanta	  vetenskapliga,	  samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
g)	  visa	  insikt	  om	  kunskapens	  roll	  i	  samhället	  och	  om	  människors	  ansvar	  för	  hur	  den	  används	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
h)	   visa	   förmåga	   att	   identifiera	   sitt	   behov	   av	   ytterligare	   kunskap	   och	   att	   utveckla	   sin	  
kompetens	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  

HÖGSTA EXAMEN: MAGISTER 

17.	  Följande	  delfrågor	  besvaras	  endast	  av	  dig	  vars	  högsta	  examensarbete	  är	  på	  
MAGISTERNIVÅ,	  oavsett	  om	  du	  tagit	  ut	  examen	  eller	  inte.	  

Kunskap	  och	  förståelse	  

För	  magisterexamen	  skall	  studenten...	  
a)	   visa	   kunskap	   och	   förståelse	   inom	   huvudområdet	   för	   utbildningen,	   inbegripet	   såväl	  
överblick	  över	  området	  som	  fördjupade	  kunskaper	   inom	  vissa	  delar	  av	  området	  samt	  insikt	   i	  
aktuellt	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  
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Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
b)	  visa	  fördjupad	  metodkunskap	  inom	  huvudområdet	  för	  utbildningen	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  

Färdighet	  och	  förmåga	  

För	  magisterexamen	  skall	  studenten...	  
c)	   visa	   förmåga	   att	   integrera	   kunskap	   och	   att	   analysera,	   bedöma	   och	   hantera	   komplexa	  
företeelser,	  frågeställningar	  och	  situationer	  även	  med	  begränsad	  information	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
d)	  visa	  förmåga	  att	  självständigt	  identifiera	  och	  formulera	  frågeställningar	  samt	  att	  planera	  
och	  med	  adekvata	  metoder	  genomföra	  kvalificerade	  uppgifter	  inom	  givna	  tidsramar	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
e)	  visa	  förmåga	  att	  muntligt	  och	  skriftligt	  klart	  redogöra	  för	  och	  diskutera	  sina	  slutsatser	  och	  
den	  kunskap	  och	  de	  argument	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  dessa	  i	  dialog	  med	  olika	  grupper	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
f)	  visa	  sådan	  färdighet	  som	  fordras	  för	  att	  delta	   i	   forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  eller	   för	  
att	  arbeta	  i	  annan	  kvalificerad	  verksamhet	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  



45 
 
 

Värderingsförmåga	  och	  förhållningssätt	  

För	  magisterexamen	  skall	  studenten...	  
g)	  visa	   förmåga	  att	   inom	  huvudområdet	   för	  utbildningen	  göra	  bedömningar	  med	  hänsyn	  till	  
relevanta	  vetenskapliga,	  samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  samt	  visa	  medvetenhet	  om	  etiska	  
aspekter	  på	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
h)	   visa	   insikt	   om	   vetenskapens	   möjligheter	   och	   begränsningar,	   dess	   roll	   i	   samhället	   och	  
människors	  ansvar	  för	  hur	  den	  används	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
i)	   visa	   förmåga	   att	   identifiera	   sitt	   behov	   av	   ytterligare	   kunskap	   och	   att	   ta	   ansvar	   för	   sin	  
kunskapsutveckling	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  

HÖGSTA EXAMEN: MASTER 

18.	  Följande	  delfrågor	  besvaras	  endast	  av	  dig	  vars	  högsta	  examensarbete	  är	  på	  
MASTERNIVÅ,	  oavsett	  om	  du	  tagit	  ut	  examen	  eller	  inte.	  

Kunskap	  och	  förståelse	  

För	  magisterexamen	  skall	  studenten...	  
a)	   visa	   kunskap	   och	   förståelse	   inom	   huvudområdet	   för	   utbildningen,	   inbegripet	   såväl	   brett	  
kunnande	   inom	  området	   som	  väsentligt	   fördjupade	   kunskaper	   inom	  vissa	   delar	   av	   området	  
samt	  fördjupad	  insikt	  i	  aktuellt	  forsknings	  och	  utvecklingsarbete	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
b)	  visa	  fördjupad	  metodkunskap	  inom	  huvudområdet	  för	  utbildningen	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	   1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 



46 
 
 

ovanstående	  mål? o  o  o  o  o  
	  
	  

Färdighet	  och	  förmåga	  

För	  magisterexamen	  skall	  studenten...	  
c)	   visa	   förmåga	   att	   kritiskt	   och	   systematiskt	   integrera	   kunskap	   och	   att	   analysera,	   bedöma	  
och	   hantera	   komplexa	   företeelser,	   frågeställningar	   och	   situationer	   även	   med	   begränsad	  
information	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
d)	   visa	   förmåga	   att	   kritiskt,	   självständigt	   och	   kreativt	   identifiera	   och	   formulera	  
frågeställningar,	   att	   planera	   och	  med	   adekvata	  metoder	   genomföra	   kvalificerade	   uppgifter	  
inom	   givna	   tidsramar	   och	   därigenom	   bidra	   till	   kunskapsutvecklingen	   samt	   att	   utvärdera	  
detta	  arbete	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
	  
e)	  visa	  förmåga	  att	  i	  såväl	  nationella	  som	  internationella	  sammanhang	  muntligt	  och	  skriftligt	  
klart	  redogöra	  för	  och	  diskutera	  sina	  slutsatser	  och	  den	  kunskap	  och	  de	  argument	  som	  ligger	  
till	  grund	  för	  dessa	  i	  dialog	  med	  olika	  grupper	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
	  
f)	  visa	  sådan	  färdighet	  som	  fordras	  för	  att	  delta	   i	   forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  eller	   för	  
att	  självständigt	  arbeta	  i	  annan	  kvalificerad	  verksamhet	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  

Värderingsförmåga	  och	  förhållningssätt	  

För	  magisterexamen	  skall	  studenten...	  
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g)	  visa	   förmåga	  att	   inom	  huvudområdet	   för	  utbildningen	  göra	  bedömningar	  med	  hänsyn	  till	  
relevanta	  vetenskapliga,	  samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  samt	  visa	  medvetenhet	  om	  etiska	  
aspekter	  på	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
h)	   visa	   insikt	   om	   vetenskapens	   möjligheter	   och	   begränsningar,	   dess	   roll	   i	   samhället	   och	  
människors	  ansvar	  för	  hur	  den	  används	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  
i)	   visa	   förmåga	   att	   identifiera	   sitt	   behov	   av	   ytterligare	   kunskap	   och	   att	   ta	   ansvar	   för	   sin	  
kunskapsutveckling	  

Hur	  väl	  anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  

ovanstående	  mål? 

1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
	  

STUDENTINFLYTANDE OCH UTVECKLING 

19.	  a)	  Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  den	  möjlighet	  ni	  studenter	  hade	  att	  påverka	  upplägg	  och	  
genomförande	  av	  studierna	  vid	  IBG?	  

o Mycket	  missnöjd	  
o Ganska	  missnöjd	  
o Varken	  nöjd	  eller	  missnöjd	  
o Ganska	  nöjd	  
o Mycket	  nöjd	  
o (Ingen	  uppfattning)	  

	  
19.	  b)	  Motivera	  och	  kommentera	  gärna!	  
____________________	  
	  
	  
20.	  Vad	  anser	  du	  var	  särskilt	  bra	  med	  studierna	  vid	  IBG?	  (I	  denna	  fråga	  kan	  du	  även	  
kommentera	  studierna	  i	  kemi	  och	  matematik/statistik	  som	  ingår	  i	  kandidatprogrammets	  
första	  två	  år).	  
____________________	  
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21.	  Vad	  anser	  du	  kan	  förbättras	  i	  undervisningen	  vid	  IBG?	  (I	  denna	  fråga	  kan	  du	  även	  
kommentera	  studierna	  i	  kemi	  och	  matematik/statistik	  som	  ingår	  i	  kandidatprogrammets	  
första	  två	  år).	  
____________________	  
 
	  

VAD GÖR DU NU? 

22.	  I	  vilken	  grad	  anser	  du	  att	  informationen	  om	  arbetsmarknaden	  (inom	  akademin	  och	  
utanför	  akademin)	  du	  fick	  från	  lärare,	  studievägledare	  och	  annan	  administrativ	  personal	  
under	  din	  studietid	  vid	  IBG	  var	  tillräcklig?	  
 1. (Inte alls) 2.  3.  4.  5.(I mycket 

hög grad) 

(Vet ej) 

 o  o  o  o  o  o  
	  

Kommentarer:	  

____________________	  
	  
	  
23.	  Vilken	  är	  din	  nuvarande	  huvudsakliga	  sysselsättning?	  

o Förvärvsarbetar	  
o Är	  doktorand	  
o Studerar	  vid	  högskola/universitet	  inom	  teknisk-‐naturvetenskapligt	  område	  
o Studerar	  vid	  högskola/universitet,	  annat	  ämne/utbildning	  
o Annan	  typ	  av	  studier	  
o Arbetssökande/arbetslös	  
o Föräldraledig	  
o Sjukskriven	  (längre	  tid)	  
o Annat	  

	  
	  
24.	  Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  söka	  till	  forskarutbildningen?	  

o Ja,	  jag	  är	  redan	  doktorand	  
o Ja,	  jag	  har	  redan	  disputerat	  
o Jag	  har	  varit	  doktorand,	  men	  har	  avbrutit	  studierna	  
o Ja,	  jag	  har	  sökt	  till	  forskarutbildningen,	  men	  fick	  ingen	  plats	  
o Ja,	  jag	  skulle	  kunna	  tänka	  mig	  att	  söka	  till	  forskarutbildningen	  
o Nej,	  troligtvis	  inte	  
o Nej,	  absolut	  inte	  
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Frågorna 25 - 33 besvaras av dig som har förvärvsarbetat efter examen vid IBG 
(eller är/har varit doktorand). Du som ej har förvärvsarbetat eller varit 
doktorand efter ditt examensarbete, fortsätt på fråga 34. 

25.	  a)	  Hur	  lång	  tid	  efter	  avslutade	  studier	  fick	  du	  ditt	  första	  arbete	  (eller	  påbörjade	  
forskarutbildningen)?	  

o Innan	  jag	  avslutade	  min	  utbildning	  
o Mindre	  än	  en	  månad	  
o 1-‐6	  månader	  
o 7-‐12	  månader	  
o Mer	  än	  12	  månader	  

	  
25.	  b)	  Var	  detta	  arbete	  relevant	  i	  förhållande	  till	  din	  utbildning?	  

o Nej	  
o Ja,	  i	  viss	  mån	  
o Ja,	  i	  ganska	  hög	  grad	  
o Ja,	  i	  hög	  grad	  

	  
	  
26.	  Hur	  stor	  del	  av	  den	  tid	  som	  du	  har	  förvärvsarbetat	  (eller	  varit	  doktorand)	  har	  du	  arbetat	  
inom	  ett	  område	  där	  du	  har	  fått	  användning	  av	  din	  biologiska	  utbildning?	  

o Inte	  alls	  
o Mindre	  än	  halva	  tiden	  
o Ungefär	  halva	  tiden	  
o Mer	  än	  halva	  tiden	  
o Hela	  tiden	  

	  	  
	  
27.	  I	  vilken	  utsträckning	  har	  du	  efter	  dina	  studier	  haft	  arbetsuppgifter	  som	  ställt	  krav	  på	  att:	  
a)	  göra	  muntliga	  presentationer	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
b)	  göra	  skriftliga	  presentationer	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
c)	  kritiskt	  värdera	  information	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
d)	  argumentera	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  
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e)	  självständigt	  lösa	  problem	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
f)	  läsa	  och	  förstå	  vetenskapliga	  texter	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
g)	  tillämpa	  vetenskapliga	  metoder	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
h)	  förklara	  ämnesspecifika	  frågor	  för	  personer	  utan	  fackkunskaper	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
i)	  arbeta	  i	  grupp	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
j)	  du	  kan	  laborera	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  
k)	  du	  kan	  fältarbeta	  

o Inte	  alls	  
o I	  viss	  mån	  
o I	  hög	  grad	  

	  	  
	  
28.	  a)	  Har	  du	  läst	  universitets/högskolekurser,	  utanför	  det	  teknisk-‐naturvetenskapliga	  
området,	  som	  du	  anser	  har	  förbättrat	  dina	  möjligheter	  på	  arbetsmarknaden?	  

o Ja	  
o Nej	  
o (Vet	  ej)	  

	  
b)	  Om	  så,	  ange	  inom	  vilket/vilka	  huvudområden:	  

o Medicin/farmaci	  
o Humaniora/samhällsvetenskap	  
o Lärarutbildning	  
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o Annat	  
	  
c)	  Ange	  ämne/ämnen:	  
____________________	  
 
	  

Frågorna 29 - 33 besvaras av dig som för närvarande har någon form av 
anställning, är doktorand eller egen företagare. 

	  
29.	  Inom	  vilken	  arbetsmarknadssektor	  har	  du	  för	  närvarande	  en	  anställning?	  

o Statliga	  sektorn	  
o Landstingssektorn	  
o Kommunala	  sektorn	  
o Företagssektorn	  
o Eget	  företag	  
o Ideell	  organisation/NGO	  

	  
	  
30.	  Vilken	  typ	  av	  anställning	  har	  du	  för	  närvarande?	  (Markera	  endast	  det	  alternativ	  som	  
stämmer	  bäst	  för	  din	  del.)	  

o Anställning	  –	  tills	  vidare	  
o Anställning	  –	  tidsbegränsad	  (t.	  ex.	  vikariat,	  projektanställning)	  
o Timarvoderad	  
o Anställning	  som	  doktorand	  med	  doktorandtjänst	  eller	  utbildningsbidrag	  
o Egen	  företagare	  
o Annan	  

	  
Om	  du	  svarat	  "Annan",	  ange	  vilken:	  
____________________	  
	  
	  
31.	  Du	  som	  har	  ett	  arbete	  där	  du	  har	  användning	  av	  din	  biologiska	  utbildning,	  beskriv	  vad	  du	  
arbetar	  med!	  (t.	  ex.	  arbetsgivare,	  yrkestitel,	  huvudsakliga	  arbetsuppgifter.)	  
____________________	  
	  
	  
32.	  Hur	  väl	  stämmer	  dina	  nuvarande	  arbetsuppgifter	  med	  din	  utbildningsnivå?	  
Jag	  anser	  att	  arbetsuppgifterna	  i	  mitt	  nuvarande	  arbete	  är:	  

o alltför	  kvalificerade	  
o något	  för	  kvalificerade	  
o motsvarande	  min	  utbildningsnivå	  
o något	  för	  okvalificerade	  
o alltför	  okvalificerade	  

	  
	  
33.	  I	  hur	  hög	  grad	  instämmer	  du	  i	  nedanstående	  påståenden?	  
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a)	  	  
 1. 

(Instämmer 

inte alls) 

2.  3.  4.  5. 

(Instämmer 

i mycket 

hög grad) 

Jag	  är	  mycket	  nöjd	  med	  mitt	  

nuvarande	  arbete 
o  o  o  o  o  

	  
b)	  	  
 1. 

(Instämmer 

inte alls) 

2.  3.  4.  5. 

(Instämmer 

i mycket 

hög grad) 

Ämnesinnehållet	  i	  min	  biologiska	  

utbildning	  är	  relevant	  i	  relation	  till	  

mitt	  nuvarande	  arbete 

o  o  o  o  o  

	  
c)	  	  
 1. 

(Instämmer 

inte alls) 

2.  3.  4.  5. 

(Instämmer 

i mycket 

hög grad) 

Jag	  har	  stor	  användning	  av	  mina	  

biologiska	  kunskaper	  i	  mitt	  nuvarande	  

arbete 

o  o  o  o  o  

	  
	  

Frågorna 34 - 35 besvaras av ALLA: 

	  
34.	  Vad	  skulle	  du	  föreslå	  dagens	  studenter	  som	  läser	  biologi	  att	  satsa	  på	  under	  
utbildningstiden	  för	  att	  bättre	  kunna	  möta	  det	  kommande	  arbetslivets	  krav	  och	  
förväntningar?	  
____________________	  
 
	  
	  
35.	  Har	  du	  några	  övriga	  synpunkter	  på	  det	  som	  behandlas	  i	  enkäten	  får	  du	  gärna	  skriva	  dem	  
här	  nedan.	  
____________________	  
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Stort tack för dina svar och synpunkter! 

	  
Som	  tack	  för	  att	  du	  tagit	  dig	  tid	  att	  besvara	  enkäten	  skänker	  IBG	  för	  din	  räkning	  100	  kr	  till	  en	  
ideell	  organisation.	  
Vilken	  organisation	  vill	  du	  att	  dina	  100	  kr	  skall	  gå	  till?	  

o Cancerfonden	  
o Läkare	  utan	  gränser	  
o Vi-‐Skogen	  
o WWF	  
o Annan	  organisation	  

	  
Om	  du	  valt	  annan	  organisation,	  ange	  vilken	  (endast	  organisationer	  godkända	  av	  Stiftelsen	  
för	  insamlingskontroll):	  
____________________	  
 
	  
 


