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Beslut om åtgärder avseende etologi på avancerad nivå 

 

 

Bakgrund 

 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutade 2019-01-30 om granskning av etologi på avancerad 

nivå. En granskningsgrupp bestående av professor Joseph Samec (Inst. för organisk kemi), 

universitetslektor Håkan Granath (Matematiska institutionen), universitetslektor Malin Kyhlander (Inst. 

för geologiska vetenskaper) och Linnea Andersson (studentrepresentant) har under höstterminen 2019 

och vårterminen 2020 granskat inlämnad utbildningsrapport och övrigt underlag. Granskningsgruppen 

inkom 2020-02-10 med en granskningsrapport till områdesnämnden. Utbildningsansvariga och 

studentrepresentanter har getts möjlighet att kommentera eventuella sakfel och oklarheter i 

granskningsrapporten. 

Beredningsgruppens överväganden 

 

Åtgärdsgruppen har utgått från granskningsrapporten och i förekommande fall utbildningsrapporten. 

Nedan redovisas de föreslagna rekommendationerna.  

Gällande examinator för självständiga arbeten föreslår åtgärdsgruppen en mjukare skrivning än i 

granskningsrapporten då relevant arbete redan har inletts på institutionen. 

Granskningsgruppen föreslår också förändringar i utbildningens upplägg med tanke på att ganska få 

kurser finns inom etologi. Åtgärdsgruppen noterar att en del av de förslag som läggs fram nog kan bero 

på vad man menar med ett huvudområde och hur brett det är. Gällande etologi kan man t.ex. fundera på 

hur angränsade kurser inom biologi ska räknas. Med tanke på detta föreslår åtgärdsgruppen en mjukare 

formulering där institutionen uppmanas se över kursutbudet inom etologi och tydliggöra upplägg och 

information om andra relevanta kurser inom utbildningen.  

Gällande breddad rekrytering och breddat deltagande lyfter granskningsrapporten att systematiskt arbete 

saknas, men föreslår ändå inte en rekommendation eller nödvändig åtgärd. Åtgärdsgruppen föreslår att, 

utöver institutionens egna arbete, denna fråga lyfts till grundutbildningsberedningen. Detta är motiverat 

av att samma potentiella brist syns i flera av denna omgångs utbildningsgranskningar. 

Gällande arbetet med jämställdhet noterar åtgärdsgruppen att områdesnämnden har tillsatt en 

arbetsgrupp som syftar till att stärka jämställdhetsarbetet vid rekryteringar. De förslag som redan 

hanteras av områdesnämnden i den arbetsgruppen tas därför inte upp här. 

Rekommendationer  

Åtgärdsgruppen rekommenderar att 

• institutionen fortsätter det arbete som inletts med att se över rutinerna för utseende av 

examinator för självständiga arbeten  
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• institutionen ser över kursutbudet så att fler kurser inom huvudområdet erbjuds, exempelvis 

skulle mer tillämpade kurser kunna erbjudas. Vidare rekommenderas institutionen se över 

utbildningens upplägg och information kring den i relation till huvudområdet etologi 

• institutionen överväger om kursen Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning borde 

ingå i utbildningen. 

• institutionen ser över vilka organ som kan hålla sina möten på engelska för att underlätta 

studentinflytandet 

• institutionen och berörda ämnesinstitutioner tydliggör ansvaret för pedagogisk 

kompetensutveckling av undervisande personal 

• institutionen genomför programvärderingar eller motsvarande 

• grundutbildningsberedningen utreder om gemensamma rutiner för programvärderingar kan tas 

fram och om så är fallet lämnar förslag på sådana rutiner 

• institutionen arbetar vidare med jämställdhet inom utbildningens genomförande och innehåll 

• institutionen systematiserar sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. 

• grundutbildningsberedningen utreder hur institutionerna arbetar med breddad rekrytering med 

syfte att fånga upp goda exempel och om så är lämpligt föreslå hur området kan stärka arbetet 

med breddad rekrytering och breddat deltagande. 

Nödvändiga åtgärder 

Åtgärdsgruppen föreslår inga nödvändiga åtgärder. 

Extern granskning 

Åtgärdsgruppen föreslår ingen extern granskning av denna utbildning 

Förslag till beslut  

 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutar att 

• uppdra åt Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) att senast 2023-06-30 inkomma 

med en redogörelse för vilka överväganden och eventuella förändringar av utbildningen som 

ovanstående rekommendationer föranlett 

• grundutbildningsberedningen får i uppdrag att genomföra de utredningar som nämns under 

rekommendationer ovan 


