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GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

XXXXXXX 

Biologiska institutionen 

Datum 2020-05-08 

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, Donna Ajazaj studeranderepresentant 

Frånvarande ledamöter 

Caroline Isaksson koordinator för kandidatprogrammet i biologi, 

Mattis Holma studeranderepresentant 

Övriga närvarande 

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 

Jan-Åke Nilsson valdes att jämte ordf justerar dagens protokoll. 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Dagordning fastställd med tillägg av dispenser till hösten § 8b. 
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§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)  

Ändring av protokollet från 6:e april 2020 § 7a ”meddelande 

internt”. Skall stå ”vårterminen kan förlängas till 30 aug” och 

inte ”vårterminen förlängs till 1 augusti”. Protokollet godkändes 

och lades till handlingarna. 

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten 

• Info om att möjligen fortsätta undervisning online i höst. 

Fakulteten jobbar på för att vissa praktiska moment skall 

kunna göras på plats. 

• Remiss gällande lärarutbildning. Förslag på 

omstrukturering av lärarutbildningen vid LU, med bl a en 

ökad satsning KPU (kompletterande pedagogisk 

utbildning), något som även Biologiska institutionen 

förordar. 

• Diskussion kring att regeringen vill satsa på en 

introtermin för universitetsstudier, i form av 

orienteringskurser. Hur skall man då göra med antagning? 

Kan detta göras i juni? 

• Stöd som lärarna har fått från fakulteten under den 

pågående Corona-situationen har varit otillräcklig och de 

efterfrågar mer support. 

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar 

• Lärare förbereder sig inför digital undervisning i höst. 

Stödet på Med-fak har varit tydligare och mer enhetligt. 

• LTH har fått samma info som natfak när det kommer till 

hanteringen av utbildning under Corona. 

§ 7 Meddelanden internt 

Coronaläget, speciellt inför ht 20 

Det har gått bra med undervisningen under våren. Faunistik och 

floristik kan bli problematiska eftersom det krävs att man gör 

vissa praktiska moment under kursen.  



Sida 3 av 7 

 

 

 

 

Fredrik informerade om att be lärarna dela med sig av 

erfarenheter kring hanteringen av undervisning via Zoom. Mail 

har skickats ut inför mötet som sker den 18:e maj. Information 

och tips om undervisning under corona ska läggas på en 

webbsida på vår interna webbplats? 

Man har ansökt om att få dispens för att kunna jobba i mindre 

grupper på specifika kurser. 

Man kommer se över om möjligheten finns för fler digitala 

verktyg. 

Tina informerade om utbytesavtal som skall skrivas om för 

perioden 2021-2027. Det finns en obalans i studenter som åker in 

och ut. Nu tar man och går igenom avtalen, främst i Europa då 

det är de som vi kan påverka mest. Biologi behöver se över och 

bestämma vilka avtal skall vi ha kvar och vilka vill vi ta 

bort/förhandla om? 

Diskussioner pågår om mastersprogram: ändringar av 
kursfordringar för Akvatisk ekologi, Medicinsk biologi 

• Ny kurs i Infektionsbiologi. Kommer att göras 

obligatorisk i Masterspåret Medicinsk biologi. 

• Masterspåret i Akvatisk ekologi: Marinekologi och 

limnologi skall göras om till två nya kurser. 

§ 8 Aktuella ärenden 

Förslag till beslut: Fastställande av kursutbud 2021 
(bifogas) 

Beslut taget, med korrigering av Humanbiologi.  

Ansökningar om dispenser från LU:s beslut om on-line 
undervisning (bifogas)  

Praktikkurser och projektkurser. Fältmoment på vissa kurser ex 

BIOF08, BIOR51, BIOR77 BIOC10BIOR69 BIOR66 BIOR61 

BIOB12. Fakulteten har hanterat dispenserna smidigt och alla 

ansökningar har godkänts. Dispenser för större grupper än 5 

personer kommer nog inte kunna ges. 
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Förslag till beslut: Ändringar av utbildningsplaner (bilaga 
kommer) 

Beslut tas om ändring och läggs till handlingarna med 

modifieringar. BIOR88 kommer tas Per capsulam istället? 

Planen är att få med kursen och inte skjuta på det. * Beslut taget 

Per Capsulam 2020-05-15 

Förslag extra GUN-möte: 12 juni 2020 

OK till ett extrainsatt GUN-möte. Här kommer litteraturlista, 

dispenser och uppdatering diskuteras. 

Förslag datum för GUN möten ht 20: 11/9, 16/10, 27/11 

Dessa datum fastställdes. 

§ 9 Information från studieråden 

Corona har tagit mycket tid från studenterna. BÖÖL har 

diskuterat examinationer på sitt möte. Studenterna diskuterade 

de digitala examinationerna och tycker det har varit konstigt och 

har gått snabbt. Enligt Donna har det varit stressigare att 

examineras online. 

BÖÖL-namnet är under diskussion och ej klart. 

§ 10 Information från studievägledarna 

• Studievägledarna träffar färre studenter. Det har skickats 

ut mail för att stämma av. 

• Ny schemamall inför hösten som de hoppas att lärarna har 

tagit emot och att det fungerar bra. Ingen feedback ännu. 

• Den internationella antagningen har kommit tillbaka och 

ungefär hälften har tackat ja. 

§ 11 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

Det mesta har handlat om Corona, annars går allt som vanligt. 

Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

Allt går som det skall. 
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§ 12 Kursplaner/Utbildningsplaner: (se ovan) 

Klart vid tidigare diskussion. 

§ 13 Inkomna kursutvärderingar BIOC11, BIOC10, 
BIOR65 

BIOR84 Cellulär och molekylär neurobiologi 15 hp, vt 19 

17 studenter, 8 svar. Betyg för hela kursen 3,9. Studenterna 

uppskattade ämnet, föreläsningarna och föreläsarna, och i 

synnerhet projektarbetet. Kommunikationen och kurslitteraturen 

fick lägre betyg (3,1 resp 3,4) än övriga delar av kursen, där det 

första delvis förklaras med sjukdom hos en av kursledarna. Mer 

klinisk koppling har efterfrågats från studenterna, varför fler 

föreläsningar ska ha kliniska kopplingar till nästa gång. Vidare 

kommer lärarlaget ta höjd för eventuella förhinder hos de 

inblandade lärarna, så att det finns bättre back-up vid tex 

sjukdom. För övrigt inga förändringar planerade. 

BIOR18 Mikrobiologi 15 hp, ht 19 

28 studenter, 21 svar. Betyg för hela kursen 4,0. Studenterna var 

generellt mycket nöjda med kursen, speciellt projektarbetet 

(enrichment) samt områdena bakteriell fysiologi, diversitet samt 

medicinsk microbiologi. Den förra kursutvärderingen påvisade 

att studenterna uppfattade kursen som stressig, vilket lärarlaget 

jobbat framgångsrikt med, och nu framkom ingen sådan kritik. 

Det mest negativa momentet ”energi och metabolism” (betyg 

2,7) kommer att göras om och tydliggöras samt behandlas under 

ett extra seminarium. 

BIOA10 Cell- och Mikrobiologi 15 hp, ht 19 

74 studenter, 39 svar. Betyg för hela kursen 3,5. Studenterna 

uppskattade ämnet som sådant, föreläsningarna och 

engagemanget hos lärarna, men upplevde kursen som onödigt 

rörig och önskade tydligare information tidigt. Mycket av 

kritiken angående introveckan från förra omgången hade 

åtgärdats, men fortfarande kvarstår en del saker. Övergången till 

Canvas kan delvis förklara kritiken angående information, och 
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strul med transport under introveckan kan dragit ner intrycket av 

denna kursdel. Lärarlaget arbetar med att förtydliga och 

strukturera upp kursen mer och hoppas finna ett fungerande 

format till nästa kursomgång. 

BIOC05 Naturvård 15 hp, ht 19 

24 studenter, 14 svar. Betyg för hela kursen höga 4,9. Liknande 

höga betyg för i stort sett alla komponenter i kursen, inte minst 

lärarinstatserna, Lite lägre betyg för kurslitteraturen (4,2). 

Lärarna var mycket nöjda och planerar av förklarliga skäl inga 

större förändringar, utom att ett moment om skogsekonomi 

troligen försvinner pga naturlig avgång. 

BIOS14 Bearbetning o analys.. 7,5 hp, ht 19 

52 studenter, 39 svar. Betyg för hela kursen 4,0. Studenterna 

uppskattade särskilt lärarnas insatser och kommunikationen med 

dessa samt examinationen. Vissa önskade dock bättre integration 

mellan föreläsningar och övningar och en jämnare 

arbetsbelastning. Denna gång hade övningarna flyttats runt, 

vilket i stort var lyckat, och de svårare övningarna hamnade sist. 

Man ska till nästa gång se över föreläsningarna (streamlina och 

ta bort onödigt mtrl) för att jämna ut arbetsbelastningen 

ytterligare. 

BIOR77 Plant evolution 15 hp, vt 19 

5 studenter, 4 svar. Betyg för hela kursen 4,0. Studenterna 

uppskattade speciellt lärarnas insatser och kursinnehållet, men 

någon tyckte kurslitteraturen var för ”teknisk”. Lärarna var nöjda 

med kursen och de förändringar som gjorts: att reducera 

ekofysiologidelen och inrikta projekt mot 

biosystematik/evolutionär växtekologi. 

BIOB10 Zoologi och botanik 15 hp, ht 19 

32 studenter, 16 svar. Betyg för hela kursen 3,1. Studenterna var 

nöjda med lärarna och ämnet, men vissa tyckte att de labbarna 

överlag kunde bli bättre och att det skulle finnas tydligare mål 

inför tenta. Lärarna var nöjda med studenternas resultat och ska 
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till nästa gång gå över till Canvas, se över labmoment och 

kompendier samt ge tydliga mål inför examinationerna. 

BIOR78 Mark och växt. 15 hp, ht 19 

12 studenter, 5 svar. Betyg för hela kursen höga 4,6. Studenterna 

var extra nöjda med bl a lärarnas insatser, kursens nivå och 

upplägg. Lärarna var nöjda med kursen och att den håller en nära 

forskningsanknytning. Sedan förra gången genomfördes ett antal 

förändringar för att bättre integrera mark-växt delarna (vilket 

fungerade bra) samt mer tid för litteraturprojetet. Till nästa gång 

ska man öka lärarkontakt och ha fler checkpoints under 

projektet. 

§ 14 Övriga frågor 

Inga ärenden. 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

*Per capsulam beslut fattade via email 2020-05-15 

 Fastställande av kursplan för BIOR88 samt ändring av 

kursfordringarna för det Medicinska spåret. Dessa 

beslutsdokument diarieförs tillsammans med protokollet. 

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Jan-Åke Nilsson 

Jep Agrell 
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