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Tekniska fakulteten 

 

Högskoleverkets uppföljning av ämnes- och programutvärderingar 

Uppföljningsfrågor 2010 
 
Var vänlig ange ämnesområde/motsvarande och lärosäte samt vem eller vilka som svarat på 
frågorna.  
 

Ämnesområdet: Biologi  

 Linköpings universitet 

Universitetslektor Helena Herbertsson ordförande i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik som 
ansvarar för grundutbildningen inom ämnesområdet biologi  

Universitetslektor Agneta Johansson ansvarig studierektor på institutionen för fysik, kemi och biologi 

Professor Per Jensen ämnesföreträdare i biologi. 

Utbildningsledare Annalena Kindgren programnämnden för kemi, biologi och bioteknik som ansvarar för 
grundutbildningen inom ämnesområdet biologi  

 

 

Beträffande de synpunkter och rekommendationer som i utvärderingsrapporten 
riktar sig specifikt till ert lärosäte (Om ämnet/utbildningen genomgått nämnvärda förändringar 
sedan utvärderingen genomfördes beskriv gärna detta kortfattat). 

 
I samband med Bolognareformen har en rad nationella och lokala beslut tagits som tillsammans med 
högskoleverkets kommentarer i samband med utvärderingen lett till stora förändringar i 
biologiprogrammens upplägg. 
 
Tekniska högskolan har också arbetat ambitiöst med organisationen och 2006 beslutades om en ny 
nämndstruktur för grundutbildningen vid tekniska högskolan vid Linköpings Universitet. Ansvaret för 
samtliga program vid tekniska högskolan flyttades från nio utbildningsnämnder till fem programnämnder 
utifrån ämnesmässig gruppering. De fem programnämnderna fick ansvar för samtliga utbildningsprogram 
inom det definierade ämnesområdet “schools”. Detta förbättrade möjligheten till överblick, styrning och 
fördelning av resurser för hela utbildningsutbudet på olika nivåer (ingenjör-, kandidat-, civilingenjör-, 
mastersprogram och koppling mot forskningsområden). En ledningsgrupp för grundutbildning (LGU) 
skapades. LGU består av dekan, prodekan, kanslichef, samtliga ordföranden och utbildningsledare för 
programnämnderna samt studeranderepresentanter. Ansvaret för grundutbildningarna inom biologi lades i 
programnämnden för kemi, biologi och bioteknik. 
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1. Beträffande de synpunkter och rekommendationer som i utvärderingsrapporten riktar sig specifikt till ert lärosäte: 

a. Vilka synpunkter och rekommendationer har ni tagit fasta på? 

Vi har arbetat med att införa graderad betygsskala i högre utsträckning på kurserna på samtliga 
nivåer.  Vad gäller examensarbete följer biologiutbildningen fakultetens anvisningar om betygsskalan 
U,G. Diskussioner pågår om en eventuell omläggning till graderade betyg även på examensarbete. I 
dagsläget har i princip samtliga kurser som inte är projektkurser graderade betyg (U,3,4,5). 
Diskussioner pågår inom institutionen att frigöra tid för forskning och kompetensutveckling men 
detta är en långsiktig diskussion där man inte hittar enkla lösningar. Det nya arbetstidsavtalet för 
lärarna kommer också att innebära förändringar.  
För att utöka möjligheterna till flexibelt lärande har programnämnden och biologiavdelningen 
arbetat med ett kurspaket för att stimulera studenternas vetenskapliga och kritiska tänkande. 
Kurspaketet innehåller tre stycken 6 hp stora kursen som innehåller vetenskaplig metod, kritiskt 
tänkande, statstikintroduktion, etik, GLP samt skriftlig och muntlig kommunikation. Detta återknyts till 
i de övriga intilliggande ämneskurserna i biologi. För att förbättra arbetslivsanknytningen har den 
introducerande biologikursen i årskurs ett stort inslag av inbjudna gästföreläsare från näringsliv och 
annan relevant verksamhet utanför universitetet. På senare terminer ges kurser som även ger praktiska 
verktyg för en kommande yrkesverksamhet. Användandet av IT-stödet (då Blackboard idag IT’s 
learning) hur ytterligare ökat för kurserna inom biologiområdet vilket underlättar flexibelt lärande och 
förnyade examinationsformer. 
För att ytterligare utnyttja Linköpings tvärvetenskapliga profil har samarbetet över 
fakultetsgränserna förstärkts. I programnämnden som ansvarar för biologiutbildningen sitter företrädare 
från Hälsouniversitet. Detta har lett till en god kunskap mellan fakulteterna om de olika kursutbud som 
finns på respektive fakultet och hur detta på bästa sätt samutnyttjas och vissa fall samordnas helt. 
Samarbetet mot temaorganisationen pågår främst på forskningsnivån men kommer grundutbildningen 
tillgodo genom lärarna/forskarna i undervisningen. På senare tid har behovet av samverkan mellan 
teknikområdet industriell mätteknik ökat och representanter från området finns också i 
programnämnden. Samarbetet avser framförallt masterprogrammet i Ecology and the Environment. 
Samtliga rekommendationer för forskarutbildningen har föranlett åtgärder och förändringar. 
Målbeskrivning, struktur och krav kring avhandlingsarbete och disputation har förbättrats. Vi har infört 
systemet med biträdande handledare till alla forskarstuderande, och denna ska vara utsedd vid 
antagningstillfället. Vi har också minskat kurskravet till 40 poäng (60 hp) inom forskarutbildningen. 
Antagning till licentiatexamen förekommer inte längre om det inte är den forskarstuderandes egen 
uttryckliga önskan. 
 
 
b. Varför just dessa?  

För grundutbildningen har man i samband med kvalitetsarbetet i programnämnden och Bologna-
omläggningen naturligt tagit in ovanstående rekommendationer i arbetet. För forskarutbildningen 
överensstämde rekommendationerna i stort sett med den interna diskussion som redan fördes vid 
avdelningen och det var därför naturligt att genomföra förändringarna. 
 
c. Vilka synpunkter och rekommendationer har ni inte tagit fasta på? 

För såväl grundutbildningen som forskarutbildningen har samtliga punkter på något sätt beaktats. 
 
d. Varför just dessa? 

 
2. Beträffande de generella synpunkter och rekommendationer som i utvärderingsrapporten riktas till ämnet i 

avsnitten Högskoleverkets reflektioner och slutsatser samt Sammanfattning och rekommendationer: 

a. Vilka synpunkter har och rekommendationer har ni tagit fasta på? 
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(Reflektion kring) 

Lärarnas möjlighet till forskning se ovan. 
 
Rekrytering/ samarbete universitet gymnasieskola vid fakulteten har en gemensam nämnd för 
skolsamverkan inrättats. Programnämnden och biologiavdelningen arbetar med såväl 
skolsamverkan som rekryteringsfrågor. Under senare år har också flera kontakter knutits med 
gymnasieskolor i regionen 
 
Profilering biologiprogrammen vid Linköpings universitet är starkt profilerade mot den 
forskningsöverbyggnad som finns. Avsikten har också varit att stärka anställningsbarheten för 
studenter från dessa inriktningar.  
Uppföljning av tidigare studenter flera centrala uppföljningar av alumner har gjorts på 
lärosätesnivå och biologiavdelningen har själva påbörjat uppföljning av alumner från 
masterutbildningarna såväl svenska som utländska studeranden. 
Svagt formellt studentinflytande i Linköping vittnar alla inblandade om att studentinflytande 
fungerar mycket väl. Studenternas representeras genom sin sektion och genom studentkåren i 
samtliga planerade och beslutande organ. 
Licentiatstudier och utbildningsbidrag. För lic-antagning, se ovan. Stipendier, utbildningsbidrag 
och liknande har fasats ut och alla doktorander som antas erbjuds i dag doktorandanställning från 
start. Forskningsförberedande stipendier har fasats ut. 
Könsaspekter. Vid alla utlysningar av tjänster på alla nivåer har extra vikt lagts vid att få en 
könsneutral antagning och därigenom öka andelen kvinnor på högre akademiska nivåer. Den senast 
rekryterade professorn vid avdelningen är kvinna.  Även vid doktorandantagningar fästs stor vikt 
vid att beakta könsaspekterna. Vidare görs inom institutionen en satsning på ”doktorstjänster”, dvs 
tidsbegränsade post-doktorliknande tjänster för nydisputerade, vilka ofta har en jämn 
könsfördelning. Detta bör därmed kunna ge könsutjämnande effekter på lektorsnivå inom en snar 
framtid.  
 

b. Varför just dessa?  

De rekommendationer som utvärderingsgruppen lyfte fram stämde med de som vi själva ansåg vara av 
vikt och möjliga att arbeta med. För flera pågick redan arbete. 
c. Vilka synpunkter och rekommendationer har ni inte tagit fasta på? 

Inom grundutbildningen: Ojämn könsfördelning. 
d. Varför just dessa?  

I rekryteringsarbetet lyfts självklart genusaspekten i samband med att man producerar information och 
dylikt. Däremot har inga särskilda kampanjer för att rekrytera manliga studenter genomförts. Arbetet 
har i första hand fokuserats på att rekrytera goda studenter oavsett kön. 

 
3. Vilka konkreta åtgärder har ni vidtagit utifrån synpunkterna/rekommendationerna? 

Se fråga 1 och 2. 
 

4. Vilka eventuella förbättringar har ni sett utifrån de vidtagna åtgärderna? 

Införandet av graderade betyg i en större andel av kurserna har lett till att vi uppfattar att studenterna är nöjdare 
med utvärderingen av deras prestationer.  
Inslagen av yrkesverksamma föreläsare är också uppskattat vilket framgår av de kursvärderingar/årskursråd 
som genomförs. 
Kurspaketet i vetenskapligt och kritiskt tänkande leder till att studenterna är väl förberedda för kandidatarbetet. 
Jämnare könsfördelning inom forskarutbildningens alla nivåer. 
Tryggare doktorander med garanterad försörjning i form av doktorandtjänst från dag 1. 
 
 
5. Vilka eventuella övriga effekter ser ni att utvärderingen har haft på er institution/motsvarande och/eller på 

huvudområdet? 
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Genomlysningen i samband med självvärderingen gav alla inblandade parter anledning att sätta sig in i och 
fördjupa analyserna i de aktuella frågeställningarna. Utvärderingen gav legitimitet till att sätta av tid för detta 
arbete. 
Utvärderingen i biologi tar inte upp några nya rekommendationer utan lyfter fram sådant som redan var känt 
vid institutionen, programnämnden och för fakultetsledningen. Möjligen kan sammanställningen användas i 
diskussioner med andra fakulteter, departement och andra intressenter.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


