
Sida 1 av 10 

 

GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

 

Biologiska institutionen 

Datum 2019-05-10 

Protokoll Grundutbildningsnämnden 
GUN 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Caroline Isaksson 

koordinator för kandidatprogrammet i biologi, Fredrik 

Johansson koordinator för kandidatprogrammet i molekylär 

biologi, Björn Canbäck koordinator för mastersprogrammet i 

bioinformatik, Klas Flärdh koordinator för mastersprogrammet i 

mol biologi, Jan-Åke Nilsson koordinator för 

mastersprogrammet i biologi, Ted Lindström 

studeranderepresentant 

Frånvarande ledamöter 

Jan-Åke Nilsson koordinator för mastersprogrammet i biologi, 

Axel Thorenfeldt studeranderepresentant 

Övriga närvarande 

Frida Rosengren, bibliotekarie, Bodil Sjögreen koordinator för 

masterprogram i medicinsk biologi, Lotta Persmark 

studievägledare, Tina Ledje studievägledare, Violeta 

Kaleskovska sekreterare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordf hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2 Justeringsperson utses 

Ted Lindström valdes att jämte ordf justerar dagens protokoll. 
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§ 3 Fastställande av dagordningen 

Justering under punkt § 15 ”övriga frågor”. 

§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)  

Protokollet från 29:e mars godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten 

Fördelningsmodellen på agendan. Senaste steget är hur mycket 

pengar skall lyftas av för att läggas på labb- och fält-intensiva 

kurser. Det lutar åt att 20 % av den totala tilldelningen fördelas 

på labb och fältkurser. 

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar 

• Biomedicin: En önskan om att starta ett nytt 

kandidatprogram 2020. Inget beslut fattat då man bland 

annat inte har förhandlat med kemi. En möjlig 

konsekvens av att man inför ett engelskspråkigt 

kandidatprogram blir att studenterna ser fördelar med att 

välja en internationell kandidat hellre den svenskspråkiga 

i molekylärbiologi. 

• LTH: Diskussion om övergången till Canvas samt 

progressionsportföljer. 

§ 7 Meddelanden internt (inklusive information från 
Biblioteket) 

• Biologins dag: Lyckad med mycket folk och duktiga 

studenter som hjälpte till. Framöver (2020) tänker man sig 

att man lägger biologins dag i samband med kulturnatten. 

• Biblioteket informerar om biblioteksundervisning en gång 

per termin. En tanke kan vara att kräva studenterna att 

använda ett referenshanteringsprogram. Ted undrade om 

studenter hade deltagit i bibliotekets arbete, och Frida 

svarade att inga studenter hade varit med i processen. Vid 

tidigare möten (23/11-18 och 14/12-18) bestämdes det att 

studenter skulle vara med, både Ted och Axel valdes som 

representanter ett Bööl-möte. Enligt föreskrifterna för 
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studentinflytande (LS 2011/762) ska studenter vara 

”representerade när beslut fattas eller beredning sker som 

har betydelse för utbildningen eller studenternas 

situation”. Trots detta fick de inte vara del av detta arbete, 

vilket Ted anmärkte. Jep svarade att ingen officiell grupp 

har tillsats för detta arbete, utan detta var bara vad 

biblioteket själva hade jobbat med. I framtiden skall 

studenterna vara representerade. 

§ 8 Aktuella ärenden 

Beslut om Kursutbud 2020 

Beslut om Kursutbud 2020 fastställdes och godkändes. 

Beslut litteraturlistor för ht 2019 

Beslut om litteraturlista fastställdes och godkändes efter smärre 

korrigeringar. 

Beslut kursfordringar för de Allmänna Masterspåren i 
Biologi resp. Molekylärbiologi (kommer att sändas ut) 

Beslut om kursfordringar för de Allmänna Masterspåren i 

Biologi resp. Molekylärbiologi fastställdes och godkändes. 

Kursplaner 

Inga nya Inga ärenden. 

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

kandidatexamensarbete? 

• Bööl meddelade att man har haft ett möte gällande 

betygsalternativen och att man ser helst att man använder 

sig av betyget VG, fast då måste man göra ändringar av 

betygsmallen och se till att denna följs. 

• Det framfördes även åsikter om att handledarens 

involvering skall minskas i samband med bedömning, 

exempelvis kan två handledare bedöma projektet och på 

så sätt får studenten en mer rättvis hantering. Studenterna 

skall även få vara med i processen av utformningen av 

kursplanen och betygsmall. 
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• Det påpekades också att man önskar att det ska finnas fler 

möjliga projekt i molekylärbiologi.  

§ 10 Diskussion: Kunskap om djurförsök, 
etikdiskussioner etc inom våra utbildningar (kort 
underlag bifogas) 

• Caroline informerade om att det generellt blir vanligare 

med hot från aktivister. En viktig punkt är att studenter 

har en svag koppling till djurförsök (GU). Frågan om hur 

man skall implementera detta och etik generellt i 

utbildningen. Ett mer filosofiskt och etiskt tänkande kring 

djurförsök eftersträvas för att få studenter att säkrare 

kunna hantera dessa frågor liksom att man gärna ser att 

info kring det kommer in i ett tidigt skede av 

utbildningen. 

• Bodil hade synpunkter på biologis hantering och 

information kring djurförsök, där bl a informationen till 

studenterna behöver förbättras på många kurser. Det ska 

också slutföras en sammanställning av var djurförsök 

förekommer. 

§ 11 Information från studieråden 

• Förberedelse inför val av BÖÖLS nya ledamöter. 

Problem med att det är få studenter som är engagerade. 

• Inga nya ledamöter i LUNAS parlament (representativa 

kollegiet, RK) dock var i princip alla andra centrala poster 

öppna för val. Förslag har tagits upp om att LUNA tar 

över naturvetarstråket när Fysikum släpper det. 

• Både den nya ordföranden och vice-ordföranden tillhörde 

andra studentkårer än LUNA, vilket inte framkom innan 

själva valet. Efter att ha granskat stadgarna kom den 

nuvarande presidenten tillsammans med LUNAs revisorer 

fram till att det är OK så länge de byter kår till LUNA så 

fort de kan. Om de inte byter blir de automatiskt tvingade 

att avgå. 



Sida 5 av 10 

 

 

 

 

• LUNAs budget för kommande operativa år diskuterades 

men det var inte något speciellt med den. Beslutet om 

budgeten accepterades eller inte skulle tas vid nästa möte. 

§ 12 Information från studievägledarna 

Inga ärenden 

§ 13 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

Planeringen av 4.e terminen Molekylärbiologi kandidatprogram 

går framåt. Möte med kemi ska ta upp problem/dålig 

genomströmning under kemikurserna. 

Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

Inga ärenden. 

§ 14 Inkomna kursutvärderingar: BIOA10, BIOF06, 
BIOR78, BIOR49 (ht 17), BIOR14 (ht 17 och ht 18), 
BIO/MOBK01, BIOR18, BIOR81, BIOC04, BIOC05 

(bifogas). 

BIOC04 Försöksdesign och analys… 7,5 hp 

27 studenter, 10 svar. Betyg för hela kursen 4,3. Höga betyg 

även för lärarinsatser, kommunikationen m lärarna, övningarna 

och kursens nivå (4,3-4,5), samt inte minst examinationen och 

att studenterna fördjupat sina ämneskunskaper (4,6). Projektet 

fick bättre betyg än förra året (3,8). Lägst betyg för 

kurslitteraturen (3,2). Lärarlaget tyckte kursen gick bra och gav 

denna gång snabbare feedback på projektet. Kursen ersätts from 

2019 av en motsvarande kurs, BIOC11. 

BIOR18 Mikrobiologi 15 hp 

22 studenter, 17 svar. Betyg för hela kursen 3,1. Höga betyg för 

anrikningsprojektet (4,3), samt flera av delämnena inom kursen, 

studiebesöken och organisationen runt laborationerna var 

uppskattade, inte minst labassarnas insatser (4,2-4,4). Lägre 
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betyg för bl a kommunikationen med lärarna, kursens upplägg, 

kurslitteraturen (3,3-3,4) och ämnet mikrobiologisk ekologi 

(2,1). En hel del studenter tyckte arbetsbördan var för hög och 

för ojämnt fördelad. Lärarlaget hade sedan förra gången ändrat 

seminariernas upplägg, moderniserat en lab och inkluderat 

skriftlig rapport till anrikningsprojektet. Det sistnämnda var dock 

en av de saker studenterna upplevde som överbelastande. De 

önskade också bl a tydligare instruktioner och vissa en generell 

reduktion av innehållet. Till nästa gång stryks bl a 

projektrapporten från anrikningsprojektet, instruktioner skall bli 

tydligare och momentet ekologisk mikrobiologi ses över. 

Ytterligare förändringar kan bli aktuella efter input från lärarlag 

och studenter. 

BIOB/MOBK01 Examensarbete för Kandidatexamen 15 hp 

12 studenter, 7 svar. Betyg för hela kursen 4,1. De allra flesta 

studenterna var mycket nöjda med projekt och handledning och 

uppskattade att få jobba i en forskargrupp samt lab- och skrivtid. 

De efterlyste mer feedback på rapport och presentationer, att 

litteratursökningsseminarierna reducerades till förmån för 

referenshantering och tydligare information om deadlines etc. 

Sedan förra gången integrerades momenten om 

presentationsteknik vilket föll väl ut. Till nästa gång ska man se 

om studenterna kan delta i referenshantering som ges för 

masterstudenterna, förbättra instruktioner och 

bedömningskriterier. 

BIOC05 Naturvård 15 hp 

22 studenter, 16 svar. Betyg för hela kursen extremt höga 4,9! 

Betyg på 4,7 eller högre för kursens samtliga moment, med 

undantag för kurslitteraturen (4,0). Studenterna lyfte specifikt 

fram bl a lärarinsatserna och exkursionerna (inte minst att 

komma i kontakt med olika delar av samhället). Lärarlaget 

gladde sig åt att kursen är så uppskattad, men reflekterar över att 

många studenter la ner max 30 timmar per vecka och att få trots 

detta gick på spetstentamen. Inga större förändringar gjordes 

sedan förra gången och av förklarliga skäl planeras inga större 



Sida 7 av 10 

 

 

 

 

inför nästa, utom att en kursbok skall bytas ut när den kommer i 

uppdaterad upplaga. 

BIOR81 Evolutionär zooekologi 15 hp 

24 studenter, 22! svar. Betyg för hela kursen 4,4. Studenterna 

uppskattade bl a lärarnas feedback, att de ökat sitt 

ämneskunnande, kursens nivå samt projekt och konferens (4,6-

4,7). Arbetsbelastningen uppfattades som hög, men jämn. 

Studenterna önskade bättre information inför examinationen. 

Lärarlaget var nöjda med att kursen var tillbaka på sin tidigare 

höga nivå och att studentantalet var lägre än förra året. Generellt 

oroar man sig dock för att studenterna genom åren blivit mindre 

självständiga och verkar ha lägre förkunskaper. Inga stora 

förändringar gjordes sedan förra gången och till nästa gång 

ämnar man främst se över instruktionerna inför tentamen. 

BIOR14 Farmakologi 15 hp, ht 17 

19 studenter, 13 svar. Betyg för hela kursen höga 4,3. Bra betyg 

speciellt för lärarnas inspirerande förmåga och att kursen krävde 

fördjupad förståelse för ämnet (4,2-4,4). Uppskattat var också 

kursens variation och laborationerna, speciellt in vivo momentet. 

Önskemål om förändringar inkluderade en minskad 

arbetsbelastning/färre moment, mer feedback samt att 

presentationerna schemalades annorlunda. Lärarlaget oroades av 

att aktiviteten under gruppstudierna var låg, liksom nyttjandet av 

tillgängligt extramaterial och tentamensresultatet. Sedan förra 

gången fortsatte detaljjustering av föreläsningar och 

gruppövningar och ett moment populärvetenskapligt skrivande 

lades till. Till nästa gång ska man överväga mini-exams i from 

av multiple-choice frågor för att förbereda studenterna för 

examinationen, att ge öka feedback förbättra instruktioner och 

lägga presentationerna annorlunda i schemat (före jul). 

BIOR14 Farmakologi 15 hp ht 18 

23 studenter, 14 svar. Betyg för hela kursen 3,4, dvs lägre än året 

innan (se ovan). Högre betyg bland annat för kursens nivå och 

inte minst att den krävde fördjupad förståelse för ämnet (4,2). 
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Uppskattat var också de olika praktiska momenten, inklusive in 

vivo laborationen. Lägre betyg för kommunikationen med 

lärarna och studenternas önskemål bl a inkluderade reducerad 

metoduppgift och borttagande av laboration 1, minskat antal 

frågor till gruppövningarna, snabbare feedback samt mer tid att 

läsa. om förändringar inkluderade en minskad 

arbetsbelastning/färre moment, mer feedback samt att 

presentationerna schemalades annorlunda. Lärarlaget noterade 

att trots att studenterna var mindre nöjda presterade de bättre än 

året innan. Studenternas ”missnöje” var inte tydligt under 

kursens gång och var i kursvärderingen delvis riktat mot 

händelser (tex. schemaändringar) bortom lärarnas kontroll. 

Införandet av mini-exams verkade uppskattat, men ökade 

arbetsbelastningen. Frågor till gruppövningar utvecklades, men 

aktiviteten var ojämn under dessa. Tydligare instruktioner 

förbättrade rapporterna. Till nästa gång vill lärarna se över 

gruppstudierna, databassökningen och gå över till Canvas. På 

längre sikt vill man se över förkunskapskraven, väga om 

delkurserna och få in fler lärare för snabbare feedback. 

BIOA10 Cell- och mikrobiologi 15 hp ht 18 

71 studenter, 42 svar. Betyg för hela kursen 3,8. Betyg i paritet 

med detta för lärarinsatserna samt kursens nivå och något högre 

för kursens upplägg, kurslitteraturen (!) och att kursen ökat 

ämneskunskaperna (4,0-4,4). Studenterna uppskattade bl a 

laborationer, gruppövningarna och föreläsarna. Studenterna 

efterlyste ffa förkortad introduktionsvecka och därmed jämnare 

arbetsbelastning under kursen. Kursens gavs i nuvarande form 

för första gången och lärarlaget höll med om studenternas kritik. 

Nästa gång kursen ges kommer introveckan att kortas och 

integreras mer med övriga delar, samtidigt som 

schemaläggningen ses över. 

BIOR49 Molekylär genetik i eukaryota organismer 15 hp ht 
17 

24 studenter, 15 svar. Betyg för hela kursen 3,3. Högre betyg bl 

a för kurslitteraturen, kursens upplägg och att den utvecklat 
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förmågan att jobba i grupp (3,5-4,1). Uppskattat var också 

laborationerna. Önskemål om förändringar inkluderade kortare 

dagar, färre moment/minskad arbetsbelastning samt att lärarna 

skulle lägga upp (bra) handouts på LaL (och inga utskrifter). 

Lärarlaget ansåg att kursen varit intressant och användbar för 

studenterna, men att det behövs ytterligare en ansvarig lärare. 

Inga större förändringar gjordes sedan förra gången och till nästa 

gång kommer det troligen att vara en ny upplaga av kursboken. 

BIOR78 Mark och växtekologi 15 hp 

10 studenter, 8 svar. Betyg för hela kursen 4,1 (ev. 4,6 om en 

student missuppfattat skalan, vilket är mer i paritet med tidigare 

år). Studenterna uppskattade bl a lärarnas insatser, 

kommunikation och kursinformation, kursens upplägg samt att 

de ökat sitt ämneskunnande, kursens nivå samt projekt och 

konferens (4,3-4,6). Arbetsbelastningen uppfattades som hög, 

men relativt jämn. Studenternas förslag till förändringar 

inkluderade fler seminarier, omorganisation av inläsning vs. 

Föreläsningar och kortare litteraturprojekt. Lärarna var nöjda 

med kursen och poängterar dess tydliga koppling till aktuell 

forskning, men vill försöka få ihop mark- och växtdelarna bättre. 

En minskning av inläsning inför vissa seminarier föll väl ut. Till 

nästa gång ska litteraturprojektet introduceras tidigare, 

seminarierna spridas mer i tid och ev. ska exkursionerna 

samköras. 

BIOF06 Humanbiologi och evolution 7,5 hp 

53 studenter, 32 svar. Betyg för hela kursen 4,4. Höga betyg för 

bl a lärarinsatserna, kommunikationen m lärarna, kursens nivå 

och upplägg (4,3-4,6). Studenterna föreslog lite mer fokus på 

människan, fler fast kortare föreläsningar, mindre 

diskussionsgrupper, något utökat innehåll och gratis kaffe. 

Lärarlaget tyckte kursen gick bra inga stora förändringar har 

genomförts, utom att Anna Runemark rekryterats som lärare. 

Hon kommer till nästa gång att lägga in ny föreläsning och man 

ska överväga att kräva skriftliga sammanfattningar av 

seminarierna. 
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§ 15 Övriga frågor 

Inga ärenden. 

§ 16 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Ted Lindström 

Jep Agrell 
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