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GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

 

Biologiska institutionen 

Datum 2019-02-08 

Protokoll Grundutbildningsnämnden 
GUN 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Fredrik Johansson 

koordinator för kandidatprogrammet i molekylärbiologi, Björn 

Canbäck koordinator för mastersprogrammet i bioinformatik, 

Jan-Åke Nilsson koordinator för mastersprogrammet i biologi, 

Klas Flärdh koordinator för mastersprogrammet i 

molekylärbiologi, Ted Lindström studeranderepresentant, Axel 

Thorenfeldt studeranderepresentant 

Övriga närvarande 

Bodil Sjögreen koordinator för masterprogram i medicinsk 

biologi, Lotta Persmark studievägledare, Tina Ledje 

studievägledare, Violeta Kaleskovska sekreterare 

§ 1 Mötet öppnas 

Den nya ordf hälsar alla de närvarande välkomna. 

§ 2 Justeringsperson utses 

Fredrik valdes att jämte ordf justerar dagens protokoll. 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. Bodil har ett meddelande under 

punkten övrigt. 
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§ 4 Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från 14 december 2018 godkändes med 

kommentar om att kommande möten bör ”fastställas”. 

§ 5 Meddelande och diskussion: GUN – formalia och 

former 

• Ordf med övriga närvarande ledamöter beslutar om 

ändring av GUN som arbetsgrupp till en nämnd, vilket 

innebär att protokoll och därmed de beslut som fattas 

diarieförs. 

• Information från ordf om GUNs roll. Ordf hänvisar till 

delegeringsordningen från institutionen där det framgår 

vilka uppgifter GUN har. Det diskuteras vad det krävs för 

sammansättning av nämnden (närvaro) för 

beslutsfattande. 

• Ordf föreslår att kommande möten skall börja med extern 

information för att sedan gå över på intern information. 

§ 6 Meddelanden externt- fakulteten: Canvas, 
Rättihetslistan har strandat 

• Canvas ersätter Live @Lund 31 dec 2020 tills dess måste 

alla ha gått över till det nya systemet. Live@lund kommer 

att vara kvar men endast i ett så kallat läs läge vilket är 

bra då studenter kan komma åt gamla kurser. Biologi vill 

komma igång med systemet 2020 men en strategi är att 

börja använda systemet redan nu på hösten för de nya 

studenterna och ett antal kurser. Med.fak har ett eget 

system och skall ej tillämpa Canvas. 

• Rättighetslistan har strandat centralt på Lu´s 

utbildningsnämnd. Kritiken har varit att det krävs mer 

tydlig tydlighet i gällande studenters rättigheter och 

ansvar. 

• Utlysning av mastersprogrammen: UN centralt (UN - LU) 

har avslagit att masterspåren i Bioinformatik och 

Molekylärgenetik skall utlysas under våren i den 

nationella antagningsomgången, vilket är något som 
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kommer att tas upp för diskussion på fakultetens 

utbildningsnämnd. 

§ 7 Meddelanden externt - andra utbildningar: Biomed, 
LTH, Miljöv 

• Bodil informerade om att biomedicin avser att gå vidare 

med att se om man kan göra kandidatprogrammet på 

engelska, inget beslutat då man måste ta hänsyn till 

myndighetsspråk, rekrytering av studenter etc. Bodil 

nämner även att man vill göra om mastersprogrammet där 

det bland annat görs en översyn av kurserna. 

• Fredrik berättade om att man vill starta ett nytt 

mastersprogram på Kemi med fokus på 

läkemedelsutveckling. 

• Ord informerade om att miljövetenskap uppdaterar sina 

kursplaner och arbetar fram progressionsplaner. 

• Tina undrade om någon utomstående kan vara intresserad 

av att vara med på våra möten. 

§ 8 Meddelanden internt: Ny prefekt, ny studierektor 
och Caroline Isaksson ny koordinator för 
kandidatprogrammet i biologi, Lärardag 28/11, rutiner 

för buss/bilbokning mm. 

• Ordf meddelade att Carin är den nya prefekten, att 

huvudstudierektorn är Jep och att Caroline är den nya 

koordinatorn för biologiprogrammet. Ytterligare 

studierektor för grundutbildning kommer att behövas, 

men exakt hur och när är inte beslutat. 

• Ny tradition om att införa en lärardag där man diskuterar 

och informerar. 2019 blir det den 28 november (datumet 

är inlagt i schemamallen för ht 19). 

• Viki kommer sköta bilbokning framöver för att avlasta 

Janne.  
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§ 9 Aktuella ärenden 

Beslut om utvärderingar av kurser och utbildningar, se 
bilaga 

Det beslutas att utvärderingar av kurser, spår och utbildningar 

skall följa det nya policy dokumentet (bilaga).  

Beslut om riktlinjer tilldelning och ersättningar i samband 
med examensarbeten, projekt och praktik, se bilaga.  

Beslut fattas att de riktlinjer som upprättats (bilaga) skall gälla 

from vt 2019. Detta innehåller bl a två förändringar: 1) att 

examinator/opponent ersätts med 6 h istället för 4 h och att 

kontaktperson slopas. Bodil undrar varför ersättningen är 

detsamma för mastersarbeten mellan 30-60 hp för 

examinator/opponent.  

Beslut kursfordringar för utbildningar, se bilaga 

Beslut fattas gällande kursfordringar för 2019. Ordf fick 

uppdraget att efter diskussion med berörda lärare genomföra ev. 

sista modifikation beträffande växtbiologispåret (vilka kurser 

som skall vara obligatoriska). Kursfordringarna återkommer i 

maj för beslut inför 2020. 

Kursplaner: BIOC11 Human- och zoofysiologi (bifogas) 
BIOR85 Immunologi (fastställd bifogas), Nya 
kandidatexjobbskursplaner BIO/MOBK02, samt 30 hp 
BIO/MOBK12(?) på G 

§ 10 Diskussion: Betyg UK-G eller UK-VG på 

kandidatexamensarbete? 

Bakgrund är att det finns en onyanserad sammanvägning av 

betygen på kandidatexamensarbetena. Även med enbart betyget 

G skulle studenter kunna få ut intyg med sitt ”procentuella betyg. 

Lotta menar att det kan vara bra att se över alternativen med 

hänsyn till att det kan bli svårt att komma in på 

masterutbildningarna framöver. Jan-Åke tycker att UG och 

möjlighet att be om procentbetyg är ett bra förslag. Bööl kommer 

ta upp betygsalternativen för diskussion. 
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§ 11 Information från studievägledarna, bl a 

Antagningssiffror 

• Tina informerade om ansökningsstatistiken för 

masterutbildningarna, och denna är relativt lik föregående 

år. 

• Examenshögtiden blir för biologer den 2 juni i år. 

§ 12 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

• Fredrik informerade om att planeringen av 4:e terminen 

av molekylärbiologernas kandidatutbildning har 

avstannat, men detta är något som skall komma igång 

igen. 

• Man har haft en trevlig kandidatlunch som en form av 

avslutning för studenterna i samband med presentation av 

deras kandidatexamensarbeten.  

Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

• Klas och Jan-Åke berättade om att man har haft infomöte 

angående masterprojekt. 

• Björn kommer ha möte den 25:e feb med studenterna för 

att även han informera masterprojekt. 

§ 13 Information från studieråden 

• Bööl hade möte med Luna, fortsätter jobba med att söka 

efter kursombud och planerar en kampanj gällande detta 

där LUNA och miljövetenskap kommer och hjälper. 

• Bööl har haft ett extramöte gällande representanter i 

LUNAS parlament. Man har även bytt ut Ted Lindström 

mot Klara Siegel som kommer ta över i 

jämställdhetsutskottet. 

• Studenter på BIOR18 mikrobiologi har haft synpunkter på 

kursen. Den har ansetts som rörig, svårt att veta vilka 

kunskaper som förväntades, att det varit dålig 

kommunikation mellan lärare och att lärare varit 
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nedlåtande, vilket gjort att studenterna dragit sig för att 

ställa frågor. Kursen hade ett projekt som tog för mycket 

tid av studenten utöver ordinarie studietid. Dåligt med tid 

till egna studier med tanke på den teoretiska belastningen. 

Råden är att fundera kring vad meningen med kursen är, 

att den teoretiska delen skulle kunna anpassas till den 

praktiska delen. Kursvärderingen för kursen bör vara klar 

inom kort och denna ska då utvärderas. 

§ 14 Inkomna kursutvärderingar och 
kurssammanställningar: BINP16, BIOR69, BIOC01, 
BIOB05, BIOR58, BIOR79, BIOR11, BIOR73, BIOR65 

BIOR65 Marinekologi 15 hp, ht 18 

24 studenter, 20 svar. Betyg för hela kursen höga 4,5. Betyg i 

paritet med detta för bl a kommunikationen m lärarna, kursens 

upplägg, examinationen och att kursen ökat ämneskunskaperna. 

Många lovord om fältveckan. Någon student var negativ till 

blandningen av kandidat och masterstudenter och någon önskade 

jämnare arbetsfördelning under kursen samt tydligare 

instruktioner för fältarbetet. Lärarna var mycket nöjda med 

atmosfären på kursen och planerar att nästa gång förtydliga 

instruktioner inför fältvecka samt öka rapportskrivningstiden. 

BIOR11 Mossor, lavar, svampar 15 hp, ht 18 

10 studenter, 4 svar. Få svar alltså, men betyg för hela kursen 

höga 4,8 och överlag lika höga betyg för alla aspekter av kursen. 

Tempot bedömdes som högt men detta uppskattades, liksom 

lärarnas expertis. Någon tyckte dock att det var långa kvällar 

under fältmoment. Lärarna var mycket nöjda med studenter och 

kurs, som trots den torra sommaren kunde genomföras som 

planerat. Sedan förra gången förbättrades vissa instruktioner och 

dugga infördes, vilket fungerade bra. Till nästa gång sökes en ny 

skorplavsflora och köksinstruktioner kan behövas för Aneboda. 
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BIOR73 Mossor – artidentifiering. 5 hp, ht 18 

 9 studenter, 7 svar. Betyg för hela kursen 4,1. Extra uppskattat 

var bl a lärarinsatserna och fältarbetet och höga betyg för 

examinationen och att ämneskunskaperna ökats. Studenterna 

önskade utökad tid för vissa praktiska moment, vissa var 

skeptiska till kursboken och några hade synpunkter på Stensoffas 

köksfaciliteter. Lärarna var nöjda med kursen och det fungerade 

väl trots den torra sommaren. Lite problem med att studenterna 

gärna samarbetade, vilket kan vara negativt för inlärningen. Ny 

kursassistent fungerade mycket väl och instruktionerna inför 

fältmoment hade utökats. Till nästa gång skall textboken bytas 

ut, en ”för-exkursionsövning” införas och man ska anpassa lite 

till de aktuella studenternas förkunskaper. 

BIOR79 Molekylärbiologisk metodik 15 hp, ht 18 

47 studenter, 40 svar. Betyg för hela kursen 3,5. Positiva 

kommentarer om assistenter och lärare. Uppskattat var bl a att 

kursen förbättrade ämneskunskaperna, skriv- och 

problemlösningsförmågan samt de nyinförda duggorna. 

Kursboken (ny) fick lägre betyg och studenterna önskade mer tid 

för inläsning och mer hjälp under övningarna. Det framgår också 

att vissa studenter tycker kursen är svår, andra för ”basic”. 

Lärarlaget noterar problemen med studenternas varierande 

bakgrund. Nya kursboken behöver integreras mer i kursen. Till 

nästa gång ska man också bl a lägga tentamen sist på kursen, 

starta projekt tidigare och försöka ha en övningstentamen. 

BIOR58 Neurobiologi 15 hp, ht 18 

 28 studenter, 17 svar. Betyg för hela kursen höga 4,5. Ännu 

högre betyg för lärarinsatserna och att kursen fördjupade 

ämneskunskaperna. Huvudkritiken från studenterna var att 

arbetsbelastningen är ojämn och ffa för hög andra delen av 

kursen. Lärarlaget var nöjda, men noterade att studenterna var 

stressade under andra delen av kursen. För att avhjälpa detta 

skall man göra förskjutningar i schemat och minska antalet 

övningar. 
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BIOB05 Floristik 4 hp, sommar 18 

10 studenter, 6 svar. Inget övergripande betyg, men studenterna 

var överlag nöjda med kursen. Studenterna föreslog att man 

skulle avsluta varje dag med repetition och fri nyckling, vilket 

man skall införa nästa gång. Den extra inläsningsdagen som 

infördes innan tentan gjorde studenterna mindre stressade. 

BIOC01 Humanfysiologi 15 hp, ht 18 

39 studenter, 21 svar. Betyg för hela kursen 4,2. Studenterna 

uppskattade lärarnas insatser, gruppövningarna samt att kursen 

fördjupade ämneskunskaperna och utvecklade arbete i grupp, 

men vissa ansåg att det var mycket att läsa och önskade hjälp att 

”sålla kunskaperna”. Det påpekades också att frågorna till 

gruppövningarna bör ses över. Lärarlaget tyckte kursen gick som 

vanligt, men att det blev lite för mycket fokus på att klara tentan. 

Mer information gavs nu inför tentan, men effekten var oklar. 

Till nästa gång ska lärandemålet att själv kunna sålla i materialet 

poängteras och småfel i frågorna åtgärdas. 

BIOR69 Populations och samhällsekologi 15 hp, ht 18 

34 studenter, 25 svar. Betyg för hela kursen 4,2. Studenterna 

uppskattade speciellt bl a variationen av inlärningsmoment, 

kommunikationen med lärarna, examinationen och inte minst 

fältövningarna. Lärarlaget tyckte kursen fungerade bra trots högt 

antal studenter och var nöjda med förändringen att projektarbetet 

koncentrerades i tid. Till nästa gång föreslås ytterligare 

fördjupning genom extra statistikövning och en ny föreläsning 

om mutualism. 

BINP16 Programmering i Python 7,5 hp, vt 18 

18 studenter, 11 svar. Betyg för hela kursen höga 4,6. Höga 

betyg genomgående, men studenterna uppskattade speciellt 

lärarna, assistenterna och kurslitteraturen samt att kursen ökade 

ämneskunskaperna och den analytiska förmågan. Dock upplevde 

vissa tentamen som bitvis för svår. Lärarna var mycket nöjda och 

inga stora förändringar planeras, utom att göra tentamen lite 

lättare och sätta deadlines för hemuppgifter. 



Sida 9 av 9 

 

 

 

 

§ 15 Övriga frågor 

Bodil informerade om att hon deltagit på ett forum (LERU-möte) 

där frågan om hur vi på LU hanterar etik och moral inom alla 

aspekter av utbildning. Etik-frågan kommer delvis att hanteras i 

samband med progressionplanerna. 

§ 16 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Fredrik Johansson 

Jep Agrell 
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