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GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

 

Biologiska institutionen 

Datum 2020-09-17 

Protokoll Grundutbildningsnämnden 
GUN 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Jan-Åke Nilsson 

koordinator för mastersprogrammet i biologi, Klas Flärdh 

koordinator för mastersprogrammet i molekylärbiologi, Dag 

Ahrén koordinator för mastersprogrammet i bioinformatik, 

Fredrik Johansson koordinator för kandidatprogrammet i 

molekylärbiologi 

Frånvarande ledamöter 

Caroline Isaksson koordinator för kandidatprogrammet i biologi, 

Två vakanta studeranderepresentanter 

Övriga närvarande 

Lotta Persmark studievägledare, Tina Ledje studievägledare, 

Violeta Kaleskovska sekreterare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordf hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2 Justeringsperson utses 

Klas Flärdh valdes att jämte ordf justerar dagens protokoll. 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Dagordning fastställd. 
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§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)  

Föregående mötes protokoll kommer att skickas ut till 

ledamöterna för ev. kommentarer och godkännande och sedan, 

efter justering, läggas till handlingarna. 

§ 5 Meddelande externt – fakulteten 

Inga ärenden 

§ 6 Meddelanden externt- andra utbildningar 

• Inga ärenden från LTH. 

• Inget Miljövetenskapligt UN-möte har genomförts. Dock 

noteras att Miljövetenskaps första kurs ht har mycket stort 

lokalbehov (grupprum) pga PBL-upplägg. 

• Ordf sammanfattar Bodil Sjögreens information från 

Medicinska fakulteten: 

• Göteborgs universitet har gjort en enkät för att undersöka 

olika aspekter av studenters situation under Covid-19-

pandemin (VT2020). Medicinska fakulteten vid Lunds 

universitet erbjöds att använda samma enkät för att 

möjliggöra jämförelse mellan lärosätena, men analysen är 

inte sammanställd. 

• Masterprogrammet i folkhälsovetenskap har gjort en 

pilotutvärdering. De utvärderade upplevde att uppdraget 

till bedömargruppen var otydligt och därmed blev 

utvärderingen likadan. 

• Utbildningsprogrammet ”första hjälpen till psykisk hälsa” 

(MHFA) är fullt implementerat på grundutbildningsnivå. 

• Nya utbildningsplaner för Biomedicin på kandidat- och 

mastersprogrammen, smärre revisioner av tidigare 

beslutade planer, börjar gälla nu HT2020. 

• Nytt regelverk för tillträde till kurs, antagning till senare 

del av program, anstånd, studieuppehåll etc för 

Biomedicin på kandidat- och mastersprogrammen. 

• Högt söktryck på biomedicin (kandidatprogram) som ges 

på engelska för första gången. 
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• Forum medicum ligger i fas med bygget igen. 2022 

beräknas bli ”värsta året” ur lokalförsörjnings-synvinkel 

med stor brist på undervisningslokaler. 

§ 7 Meddelanden internt, om bl. a 

Terminsstart ht 20: Coronaanpassning, studentantal mm 

• Terminsstarten har gått enligt plan och fortskrider. 

• Tina informerar om studentantal. 6 milj intäkter från 

betalstudenter innebär att vi har fått in mer än vad vi har 

budgeterat för (4,5 milj.) Detta medförde en diskussion om 

hur möjligheterna för GU att på något sätt bidra till att fler 

lärare anställs. 

Verksamhetsdialog 

Verksamhetsdialogerna har genomförts (består av en del för GU, 

en för FoU och en för hela inst). Biologiska institutionen klarade 

sig väl i samtliga delar. 

Nya webbsidor 

Information om att man har diskuterat med kommunikatören 

gällande hur de nya webbsidorna skall se ut på GU. Man har 

även skjutit fram lanseringen till 15 november. Alternativet att 

ha öppna sidor i Canvas för att potentiella och nuvarande 

studenter skall komma åt kursinfo blir troligen inte aktuellt utan 

istället kompletteras informationen i LUBAS med mer detaljerad 

information på externwebben. 

Etiskt tillstånd för undervisning 

GU har under sommaren, tack vare insatser av ffa Anders 

Nilsson och Bodil Sjögreen, fått godkänt etiskt tillstånd för att i 

utbildningssyfte genomföra fiske i olika former. Detta berör ffa 

de akvatiska kurserna. 
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§ 8 Aktuella ärenden 

Förslag till beslut: Policy för hantering av studentproblem. 

Institutionen ska ha en policy för hur studentärenden hanteras 

och studenterna skall informeras om denna (via webben) 

Diskussion uppstår om vem man skall vända sig till i första hand 

och Lotta nämner att prefekten bör vara den som tar emot HMS-

ärenden, medan LUNA vill att det mesta skall gå via dem innan 

det går upp till andra instanser. Dag nämner att policyn bör 

översättas till på engelska. Beslut tas om föreslagen Policy, men 

mindre revidering och översättning skall göras. 

§ 9 Information från studieråden 

Inga representanter finns för närvarande. BÖÖL har bytt namn 

till BUG. 

§ 10 Information från studievägledarna 

• Tina berättar om antagningssiffrorna för HT20, vilka är i 

paritet med tidigare år. 

• Två utlysningar för våra internationella studenter. 

• Ansökan för vårterminen har öppnat vilket har medfört 

många frågor kring studier. 

• Tina informerar om att vi måste säga upp ett antal av våra 

avtal för utlandsstudier. Avtalen skulle ha skrivits om detta 

år, men det har skjutits upp till 2021. 

§ 11 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

• Kurserna ht period 1 är ca. halvvägs. Man har bland annat 

upptäckt att studenterna inte har lärt känna varandra, troligen 

på grund av rådande situation. Studenterna håller ändå en 

positiv attityd och fortsätter med studierna. 

• Lotta nämner att alla nya studenter inte fick plats på 

insparken som hölls av LUNA. Hon nämner även att man 
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höll ett infomöte med dem ca. 10 dagar efter terminsstart, 

vilket är senare än normalt, men fungerade bättre. 

Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

• Jan-Åke tyckte att det har fungerat bra fast läget är som det 

är. Det nämns att studenterna saknar att träffa varandra. 

• Dag tyckte det är svårt att kombinera online-undervisning 

med campusförlagd, det är viktigt att alla hör och ser 

varandra. Sådana aspekter påverkar både studenter och lärare 

mer än vad man tror. Dag uppmuntrar till att få studenterna 

att komma in till övningarna så att de träffar varandra och får 

hjälp lättare, det öppnar även upp för diskussioner och bättre 

kommunikation. 

• Det nämndes även att studenterna börjar slappna av kring 

Corona reglerna, detta är något som observerats av bl a 

Carina (skyddsombud). 

• Instruktionerna för Masterexamensarbete i Molekylärbiologi 

är nu klara. 

§ 12 Kursplaner/Utbildningsplaner: Inga ärenden 

Inga ytterligare kursplaner på gång i nuläget. 

§ 13 Inkomna kursutvärderingar BIOR56, BIOR76, 
BIOR31, BINP29, BINP11, BIOA11, BIOF06, BIOS13, 

BIOR69, BIOR20, BIOR14 (skickas nästa vecka) 

BIOR56 Antibiotika – biol. o kemi 7,5 hp 

16 studenter, 14 svar. Betyg för hela kursen 4,0. Ännu högre 

betyg för bl a lärarnas insatser, att man fördjupat sina 

ämneskunskaper, diskussionsseminarierna och något lägre för 

examination och kurslitteratur. Studenterna föreslog att fler 

seminarier kunde vävas in med de tyngre teoretiska bitarna och 

efterlyste mer feedback på projektarbete. Lärarna var nöjda med 

kursen, trots att den med kort varsel fick coronaanpassas, vilket 

ffa drabbade den laborativa delen och examinationen. Till nästa 

gång övervägs bl a gästföreläsare för specialämnen och 
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grupp/seminarieövningar, som kan ta tillvara studenternas olika 

bakgrund. 

BIOR76 ”Plant Function” 15 hp, ht 19 

7 studenter, 3 svar. Betyg för hela kursen 3,0. Låg svarsfrekvens 

gör utvärderingen osäker men studenterna bedömdes ändå var 

generellt nöjda med kursen (4, 4, 1) men olika saker lyftes fram 

som positiva. Mest uppskattat var besöket på Hilleshög. Lägst 

betyg fick de examinerande momenten, men ändå höga 3,8. 

Sedan förr gången kursen gick har man minskat de 

genomrelaterade delarna samt introducerat ett avsnitt om 

biotisk/abiotisk stress. Till nästa gång planeras att balansera om 

avsnitten om genom & evolution respektive metabolism samt se 

över hur stor del av kursbetyget som projektet bidrar till. 

BIOR31 ”Molekylär Bioteknik” 15 hp, vt 20 

26 studenter, 14 svar. Betyg för hela kursen 4,1. Studenterna var 

generellt mycket nöjda med kursen och lärarna, olika 

undervisningsformer samt examinationsformen lyftes fram. På 

grund av Coronapandemin och den snabba omställningen till 

digital undervisning, uteblev de laborativa delarna vilket också 

saknades av studenterna. Sedan förra kursomgången så lades mer 

fokus på avsnittet om avancerad bioteknik och till nästa gång 

planeras att ge mer tid till föreläsningen om patent. Det finns 

också ett visst överlapp med Metodkursen vad gäller ”protein 

engineering” vilket kommer minimeras. 

BINP29 DNA-sekvenseringsinformatik II. 7,5 hp 

24 studenter, 11 svar. Betyg för hela kursen 3,5. Uppskattat var 

bl a assistenternas/lärarnas insatser, moment om ”reproducible 

reserach” och projektarbete. Det var ett nytt lärarlag, som 

överlag var nöjda med kursen och som uppdaterade vissa 

moment sedan förra gången. Till nästa gång ska man ffa ändra 

tidsallokeringen till de olika momenten. 
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BINP11 Bioinformatik och sekvens. 7,5 hp 

23 studenter, 19 svar. Betyg för hela kursen 3,1. Studenterna var 

nöjda med interaktion med lärare och assistenter men ansåg att 

upplägg med inlämningsuppgifter och övningar skulle förändras. 

Lärarna (delvis nytt lärarlag) upplevde kursen som intensiv och 

ska till nästa gång ändra kursstrukturen så den blir 

tydligare/enklare för studenterna samt lägga till något nytt 

moment fokuserat på forskning. 

BIOA11 ”Genetik och Evolution” 15 hp, ht 19 

74 studenter, 28 svar. Betyg för hela kursen 4,2. Studenterna var 

generellt mycket nöjda med kursen och upplevelsen av fördjupad 

kunskap lyftes fram. Lägst betyg fick de examinerande 

momenten, men ändå höga 3,8. Kursen har genomgått 

förändringar under de senaste åren och detta är andra gången den 

går i denna nya form. Terminologin har koordinerats sedan förra 

gången och till nästa gång ska obligatorisk övning kallas 

laboration för att vara konsekvent med avseende på lab/övn. Till 

nästa gång: öka tydlighet med vad som menas med honlighet och 

hanlighet, dvs könsroller och biologiskt kön. 

BINF06 Humanbiologi och evol. 7,5 hp 

37 studenter, 17 svar. Betyg för hela kursen 4,1. Studenterna 

uppskattat bl a lärarinsatserna, kursens upplägg och examination. 

Studentgruppen är ganska heterogen, så vissa tycker nivån är för 

hög, andra för låg. Lärarlaget var nöjda med kursen och en ny 

lärare har etablerat sig väl på kursen. Kursens innehåll ses 

kontinuerligt över för att de artiklar som presenteras skall vara 

aktuella. 

BIOS13 Modellering biologiska system 7,5 hp 

49 studenter, 25 svar. Betyg för hela kursen 4,2. Uppskattat var 

bl a att studenterna ökade sina kunskaper om programmering och 

modellering, kontakten med lärarna och examinationen. Vissa 

önskade mer bakgrunds/avancerad litteratur som komplement. 

Sedan förra gången komprimerades matematiska introduktionen 

och utökade programmeringsövningarna, vilket utföll väl. 
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Studentgruppen är blandad och man överväger därför att ha fler 

övningsuppgifter på olika nivåer, men även att utveckla delen 

om artificiella neurala nätverk. 

BIOR69 Populations och samhällsekologi 15 hp (vt 20) 

5 studenter, 3 svar. Betyg för hela kursen 4,7, trots att kursen 

genomfördes huvudsakligen on-line. Anpassning till on-line fick 

5,0. Studenterna uppskattade speciellt bl a kursens upplägg, 

examinationsformer och lärarinsatser. Kursen kommer inte att 

ges vt fortsättningsvis utan from 2021 bara på ht. 

BIOR20 ”Sinnesbiologi” 15 hp, ht 19 

23 studenter, 13 svar. Betyg för hela kursen 4,3. Studenterna var 

generellt mycket nöjda med kursen och specifikt föreläsningar, 

kompendium (istället för kursbok), praktiska moment och den 

uppdelade tentan lyftes fram. Lägst betyg fick feedback och 

kommunikation, men båda var ändå höga 3,8. Kursen har sedan 

förra gången lagt till en tutorial-del, vilken uppskattades men 

behövde mer tid. Till nästa gång ska tiden för tutorial-delen ökas 

med 50%. 

BIOR14 ”Farmakologi” 15 hp, ht 19 

21 studenter, 18 svar. Betyg för hela kursen 3,8. Hög 

svarsfrekvens och studenterna var generellt mycket nöjda med 

kursen och blandningen av teoretiska och praktiska moment, 

olika examinationsformer samt det minimala överlappet med 

andra kurser lyftes fram. Lägst betyg fick förkunskaper i 

förhållande till kursinnehåll (3,4), vilket ligger i linje med det 

minimala överlappet med andra kurser, mycket är/upplevs som 

nytt och arbetsbördan därmed som stor. Canvas som 

kursplattform var nytt och bidrog till visst krångel, men 

bedömdes ändå bättre än tidigare system, till nästa omgång bör 

det också fungera bättre. Inför denna kursomgång ändrades 

metodologiuppgiften och uppföljning, vilket inte föll helt väl ut 

och kommer därför att återgå till tidigare format. Till nästa gång 

planeras också att reducera visst material i kursboken och 

därmed föreläsningar, men också att lägga till vetenskapliga 
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artiklar etc. Vissa Canvasfunktioner i form av quiz och liknande 

övervägs. 

§ 14 Övriga frågor 

Inga ärenden. 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Klas Flärdh 

Jep Agrell 
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