Sida 1 av 7
GUN PROTOKOLL
Diarienummer
XXXXXXX
Biologiska institutionen
Datum 2021-10-22

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, Fredrik
Johansson koordinator för kandidatprogrammet i
molekylärbiologi
Frånvarande ledamöter

Bodil Sjögreen spåransvarig för medicinska spåret, Dag Ahrén
koordinator för mastersprogrammet i bioinformatik, Caroline
Isaksson koordinator för kandidatprogrammet i biologi
Övriga närvarande

Lukas Chee Breschel studeranderepresentant, Holger Schiötz
studeranderepresentant, Lotta Persmark studievägledare, Tina
Ledje studievägledare, Frida Rosengren kontaktbibliotekarie för
biologi, Juana Bernal sekreterare

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Justeringsperson utses
Fredrik Johansson justerar dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställd. Ändring Fridas punkt godkänns.
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§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)
Föregående protokoll godkänns.

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten
Jep informerar:
• Fakulteten planerar att öka antal administratörer,
kommunikatörer och lokalsamordnare.
• Det finns en kvalitetsgrupp som jobbar med att granska
utbildningar, detta började 2018 och beräknas avslutas
2023. Efter det kommer det att finnas externa granskare.
• Tina berättar om att Nils Johansson kommer att hålla i
NMT-dagarna och ”Skugga en student” vecka 44, detta
innebär att gymnasieelever får följa studenter under en
veckas tid. Nils har även fått i uppdrag att rekrytera
studenter till naturvetenskap. Det finns förslag på reklam
som bland annat ska läggas ut på Instagram. Vinklingen
uppfattas som olämplig av en del medarbetare samt
faktagranskning behövs. Kostnaden för detta första
prospekt ligger på 100.000kr. Det finns även förslag på att
göra kortfilmer.

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar
Bodil informerar (via mail) om Medicinska fakulteten:
• Grundutbildningsnämnden har uppmärksammat att
Internationella rådet vid LU har gjort en satsning för att
arbeta med COIL (Collaborative Online International
Learning)
• GUN har även utsett representanter för det
universitetsgemensamma rådet för högskolepedagogisk
utbildning
• Positionen som HMS-lärare (med fakultetsövergripande
arbetsmiljöansvar för studenter) är tillsatt
• PNM (programnämnden för mastersutbildningar) har
mest fattat beslut om (ännu fler) nya kursplaner. Och
kämpar med lokaler etcetera i samband med byggandet av
Forum Medicum.
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• I nuläget överproducerar biomedicin HÅS (övriga
program i nämnden underpresterar eller ligger i nivå).
• Vissa program har stora problem med
studentgenomströmningen, i synnerhet de som är
professionsnära i områden som varit belastade under
pandemin.
• Programnämnden diskuterar även åtgärder kring
arbetsbelastningen för undervisande personal. Utöver att
det finns för lite folk att tillgå så lyfts arbetet med Quality
Progress System parallellt med Canvas som stora
bidragande faktorer.
• Biomedicin söker nya programdirektörer från och med
sommaren 2022.
• Arbetet med att hitta folk till kommande mandatperiod
(2022–2024) inom diverse nämnder pågår. Bodil har
blivit tillfrågad om att sitta kvar ytterligare en
mandatperiod i PNM.
Fredrik informerar från LTH: Schemaläggning pågår.

§ 7 Meddelanden internt
Jep informerar:
• Corona/covid-läget: föreläsningar har hittills hållits online
men from den första november går vi tillbaka till
”normalläge”. Det kommer dock att finnas möjlighet att
utföra vissa moment online.
• Förhandstitt på budgeten 2022 ser bra ut.
• Det finns gott med myndighetskapital vilket gör det
enklare att investera i utrustning och annat som behövs.
• På FUN-möte diskuterades doktorandernas arbetsmiljö,
många doktorander har en hög arbetsbelastning. Jep har
skickat ut en timsammanställning så att doktoranderna får
en överblick av hur många timmar dom har gjort. Om
möjligt ska doktorander där det är färre doktorander
primärt användas till att undervisa i dessa avancerade
ämnen och undvika undervisning i grundkurserna. Förslag
finns även att laborationer ska kunna ges på engelska.
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• Grundfloristiken 4 högskolepoäng (hp) kommer inte att
ges sommaren 2023.
• Lärardagen den 18/11 startar kl. 12.00 med gemensam
lunch på Bryggan för de som vill. 14.30 startar mötet på
plats men det finns även möjlighet att vara med online.
Anmälan krävs.

§ 8 Aktuella ärenden
• Examinatorer vårterminen (vt) 2022 beslutas enligt lista
(Tobis Uller ska dock inte stå med som examinator
eftersom detta spår inte startat vt 22)
• Tilldelning kurser vt 2022 beslutas enligt lista
Information från biblioteket (Frida Rosengren, bibliotekets
kontaktbibliotekarie för biologi):
• Att hon tidigare var bibliotekschef men att hon efter
omorganisationen är kontakbibliotekarie för biologi.
• Frida visar bibliotekets webbsida och informerar om olika
tjänster såsom skrivhandledning och litteratur och var
dom finns på webbsidan.
• Biblioteket har två exemplar av kurslitteratur men
miljövetenskap önskar att det ska finnas fler exemplar.
Diskussion kring detta uppstår och frågan kommer att tas
vidare.
• Frida ställer frågan om det går att lägga in Endnote
workshop på Canvas eller liknande.

§ 9 Information från studieråden
Lukas och Holger informerar:
• Studenterna undrar om det är ok att spela in
föreläsningarna. Diskussion kring detta uppstår.
• Studenterna önskar deltentor i stället för få stora tentor
och att omtentorna inte läggs så tätt inpå resultatet. Enligt
studenträttigheterna ska studenter få sina resultat två
veckor innan omtenta.
• Studenterna önska även mer tydlighet på introveckan
angående vilka föreläsningar som ska komma på tentan.
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§ 10 Information från studievägledarna
Lotta informerar:
• Studenterna har skickat in ansökan för kurserna 2022
• Planering av dagen ”Biologer, utbildning och arbete” är i
gång, denna ska hållas den tredje november.

§ 11 Information från koordinatorerna
• Kandidatprogrammet kan avslutas med 15 eller 30 hp
examensarbete, och dessa kommer nu från vt -22 att
samköras med avseende på de moment som i dagsläget
ingår som obligatoriskt endast för 15 hp-studenterna.
Förhoppningen är att det ska bli tydligare och bättre för
studenterna samtidigt som vi utnyttjar våra redan
existerande lärarresurser bättre.
• Arbetet med 4:e terminen för molekylärbiologerna har
återupptagits efter att ha legat på is under
coronapandemin.
• Masterprogrammen flyter på och inget speciellt att
rapportera.

§ 12 Kursplaner/Utbildningsplaner: (se ovan)
Inga nya kursplaner eller utbildningsplaner.

§ 13 Inkomna kursutvärderingar BIOC11, BIOC10,
BIOR65
BIOF04 Fältfaunistik 7,5 hp, sommar 21

12 studenter, 9 svar. Betyg för hela kursen 5,0! Betyg för
Covidanpassning 4,9. Lika höga betyg för bland annat
lärarinsatser, kommunikation under kursen, exkursioner, att de
lärt sig mycket och fältvecka. Ett delvis nytt lärarlag var mycket
nöjda med studenter och kurs och påpekade det positiva att flera
av studenterna i början av sommaren gått Floristik
fortsättningskurs, vilket ökade gemenskapen. Flera förändringar
gjordes och föll väl ut: exkursion ersatt av introdag runt
institutionen, flera formativa kursvärderingar under kursen, nytt
examinerande moment och ny betygssättningsmall. Lärarlaget
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noterade att quizzar behöver uppdateras och flyttas till Canvas
och att insektssamlingen behöver kompletteras. Man vill också
bland annat förbättra viss information och ändra fördelningen
mellan olika djurgrupper.
BIOR66 Vattenvård 15 hp, vt 21

25 studenter, 14 svar. Betyg för hela kursen höga 4,5. Betyg för
covidanpassning 4,4. Samma höga nivå för lärarinsatser,
kommunikation och feedback under kursen, kursens nivå,
examination och att studenterna lärt sig ämnet. Någon tyckte att
blandningen av master- och kandidatstudenter är negativ. Kursen
var mycket covidanpassad med bland annat film som ersättning
för fältmoment och studiebesök. Slutprojekten kunde studenterna
välja att genomföra ”på riktigt” (eller teoretiskt). Inga stora
förändringar planeras, utom att man hoppas kunna köra in real
life nästa gång. Man kan dock behålla framtaget filmat material
som komplement.
BIOR72 Växters systematik och diversitet 10 hp, VT21

8 studenter, 5 svar. Betyg för hela kursen 4,4. Studenterna och
lärarna var generellt nöjda med kursen och särskilt upplägget
med veckobaserade arbetspaket och den snabba återkopplingen
av lärarna var uppskattat av studenterna. Tyvärr fick ett antal
dagar ställas in på grund av coronarestriktioner, och vissa delar
av Botaniska trädgården var avstängda av samma anledning,
vilket påverkade studenternas möjlighet att träna på egen hand.
Filmer och special-quizzar i form av ”flashcards” på
kursplattformen fungerade väl och utgjorde ett gott substitut till
de praktiska övningarna, men kan utvecklas ytterligare. Kursen
upplevdes som lagom arbetsintensiv med väl fördelad
arbetsbelastning över kursen. Inför nästa omgång planeras att
införa en extra förinspelad föreläsning kring terminologin som
stöd för studenterna, forskning kring växternas systematik skall
lyftas fram, quizzarna utvecklas/utökas samt generell
uppdatering av föreläsningar och extralitteratur.
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§ 14 Övriga frågor
Inga ärenden.

§ 15 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Juana Bernal

Justeras

Fredrik Johansson

