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Förslag till beslut om åtgärder avseende biologi på 

AN 
 

Bakgrund 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutade 2018-01-31 att utbildningen i biologi på avancerad nivå 

skulle granskas. En granskningsgrupp bestående av professor Arnold Maliniak, universitetslektor Jerker 

Jarsjö, universitetslektor Martin Sköld, studeranderepresentant Marcel Sauerbier och 

studeranderepresentant Lukas Scholz, har under perioden 15/9 – 7/12 granskat utbildningsrapporten 

framtagen av institutionen för biologisk grundutbildning (bilaga 1), samt övrigt underlag, bestående av 

vissa förtydliganden från institutionen. Berörd institution har getts möjlighet att korrigera eventuella 

sakfel i granskningsrapporten. Granskningsgruppen har sammanträtt 3 gånger och överlämnade 2018-

12-07 en granskningsrapport (bilaga 2) till områdeskansliet. En arbetsgrupp bestående av ordförandena 

för grundutbildningsberedningen (prof. Joakim Edsjö) och forskarutbildningsberedningen (prof. Sören 

Nylin) samt dekanus (prof. Henrik Cederquist) och prodekanus (prof. Ylva Engström) utsågs av 

områdesnämnden 18-12-05 för att ge förslag till beslut om åtgärder. I arbetsgruppen har även en 

studeranderepresentant (Elis Wibacke) ingått utsedd av kåren. 

 

Överväganden 

Arbetsgruppen har utgått från utbildningsrapporten med bilagor, granskningsrapporten samt en 

diskussion med representanter för institutionen. Granskningsgruppen konstaterar att det inte går att 

säkerställa att kvaliteten på utbildningen är hög och föreslår ett antal åtgärder för att säkerställa 

kvaliteten på utbildningen. Arbetsgruppen har övervägt dessa och föreslår att följande åtgärder ska 

genomföras: 

• området genomför en fördjupad granskning där fokus är på säkerställande av att examensmålen 

uppnås, framförallt vad gäller bredd och de examensmål som berör mer generiska kompetenser. 

I viss mån bör även progression inom huvudområdet beaktas. Denna granskning ska ske av en 

oberoende granskningsgrupp med både interna och externa medlemmar. Ett underlag för 

granskningsgruppen bör vara en kartläggning av vilka kurser som tagits med i examen av 

studenter som tagit examen inom huvudområdet biologi på AN, vilket institutionen föreslås ta 

fram.  

• området undersöker de bakgrundsdata gällande genomströmning som institutionen och 

granskningsgruppen fått ta del av. De levererade siffrorna gällande genomströmning stämmer 

inte med institutionens egna siffror, t.ex. för det självständiga arbetet, och denna diskrepans 

behöver utredas och förstås. 

• institutionen följer upp den pedagogiska kompetensen hos undervisande lärare.  

• institutionen säkerställer att utvärdering av examensarbeteskurserna genomförs.  

Arbetsgruppen förslår vidare att institutionen bör 

• arbeta med att förbättra arbetsmarknadsanknytningen på utbildningen, t.ex. genom att 

genomföra åtgärder liknande dem som införts på grundnivå. 
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Förslag till beslut  

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutar att  

• uppdra åt institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) att genomföra en kartläggning av 

vilka kurser studenter tagit med i examen för examen i biologi på avancerad nivå under 

perioden 2014–2018.  

• en fördjupad granskning ska göras där fokus är på säkerställande av att examensmålen uppnås, 

framförallt vad gäller bredd och de examensmål som berör mer generiska kompetenser. I viss 

mån bör även progression inom huvudområdet beaktas. Denna granskning ska ske av en 

oberoende granskningsgrupp med både interna och externa bedömare. 

• uppdra åt Grundutbildningsberedningen att föreslå former för den fördjupade granskningen och 

medlemmar i granskningsgruppen. 

• institutionen i nästa utbildningsrapport år 2023 ska redogöra för vilka överväganden och 

eventuella förändringar av utbildningen som genomförts föranlett av granskningsrapporten, 

specifikt med avseende på 

o lärarnas pedagogiska kompetens 

o utvärdering av examensarbeteskurserna 

o arbetsmarknadsanknytningen 

 

 


