
 
 
 
UPPSALA UNIVERSITET   PROTOKOLL 
Styrelsen för Institutionen    2010-03-22 
för biologisk grundutbildning 

  
  
 
Närvarande: Torgny Persson (ordförande), Ingvar Backéus, Eva Damm, Örjan Östman, 
Margareta Krabbe, Ingrid Ahnesjö, Peter Halvarsson, Gerhart Wagner, Disa Bäckström, Rebecka 
Strandberg, Ylva Lutnaes 
Övriga: Eva Wallin  

  
 
  1)  Justeringsperson 
 Styrelsen utsåg Ingrid Ahnesjö att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
 Föredragningslistan godkändes enligt följande. 
  1) Justeringsperson 
  2) Föredragningslista 
  3) Meddelanden 
     a) prefekt 
     b) studierektor 
     c) studievägledare  
     d) studieråd 
     e) övriga 
  4) Eventuella kommentarer till protokollet (bifogas) från sammanträdet den 8 feb 2010.  
  5) Eventuell reduktion av lablokaler vid BMC från 2011. Konsekvenser för användningen av 
lablokalerna vid EBC 
  6) Uppdragsutbildningar till kinesiska universitet från sommaren 2011. 
  7) TUR (fakultetens universitetspedagogiska råd) har erbjudit hjälp i vårt arbete att genomföra vårt 
pedagogiska utvecklingsarbete vi planerat för närmaste tre åren (planen bifogas igen). Vilken hjälp 
vill vi ha från TUR?  
  8) Vi behöver förbättra vår information om plagiering. Vår information, som främst vänder sig till 
studenterna, finns här: 
http://www.ibg.uu.se/se/studentservice/2002-07-01_140222_323_doc.html?id=2007-12-
14_072843_766 
KTH har bra texter som vänder sig till lärare: http://www.kth.se/vil/learninglab/plagiat 
  9) Inför kursinformationsdagen den 24 mars. 
10) Övrigt 
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  3)  Meddelanden 
a) Torgny Persson informerade om att Tomas Klingström fått Anders Walls stipendium 
för naturvetenskaplig forskning. 
Två nya medarbetare vid IBG: Rebecka Strandberg arbetar 20 % av sin doktorandtjänst med 
genomgång av kandidatprogrammets kursplaner samt hjälper Ingela Frost med administrativt 
arbete. Sara Engström anställs tre månader i sommar, avlastar Elisabeth Långström. Elisabeth 
Långström och Lars-Göran Josefsson är på marknadsföringsresa i Balticum. Uppföljning av 
HSV:s utvärdering från 2005, Torgny Persson besvarar de frågor HSV ställer. På EBC stängs 
ventilationen av kl 17.00 varje vardag och är avstängt under helger, vilket märks tydligt vid 
kvälls- och helgundervisning speciellt på sommaren. Diskuteras installation av koldioxidmätare i 
sal 1, 2 och 3 eller förlängd ventilationstid. Datorsalarna vid EBC har också dålig ventilation, vi 
meddelar Akademiska Hus. Förra måndagen skrevs artikel i Svenskt Näringsliv om arbete efter 
studierna, endast 4 av 10 får jobb. Dålig övergång från studier till arbetsliv. Man tittar på de som 
tagit examen, är man doktorand räknas man som arbetslös enligt undersökningen. Torgny ska ta 
kontakt med Svenskt Näringsliv om vilka frågor som ställts i enkäten. 18 feb fanns debattartikel 
i UNT där Almega skrev artikel om hur dåligt universiteten hjälper studenter ut i arbetslivet, 
dock många lovord om IBG och vårt arbete mot näringslivet. Nu har en reporter från Sveriges 
Radio intervjuat Torgny Persson, de ska också intervjua studenter.  
b) Ingela Frost sjukskriven. 
c) Eva Damm informerade att det mesta fungerar bra. 
d) BÄR tagit fram förslag till namn på nya lunchrummet, möte i morgon.  
  Godis/läskautomaterna ställs ner utanför studenternas lunchrum, kaffeautomaten flyttas 
in i rummet. Stefan Gunnarsson/Torgny Persson har kommit överens om detta.  

 
 4) Eventuella kommentarer till protokollet (bifogas) från sammanträdet den 8 mars 

2010.  
 Smart Boards finns nu i Sal 2 och 3. 150 Clickers för utlåning finns hos Jan Ekström. 
  
  5)  Eventuell reduktion av lablokaler vid BMC från 2011. Konsekvenser för 

användningen av lablokalerna vid EBC.  
I nuläget har vi 8 lab på BMC och 8 på EBC. Beläggningen i laboratorierna är hög under hösten och 
låg under våren. För att sprida användningen jämt under året skulle ett stort antal kurser behöva byta 
period, vilket skulle vara mycket negativt för organisationen av våra program. Vid BMC övervägs 
ombyggnad. Ny stor skrivsal planeras i D6:1 och eventuell inglasas hela området mellan restauranten 
och nya skrivsalen. Om planen genomförs måste vi lämna korridor C6:1. Om vi lämnar C6:1 
minskar antalet laboratorier vid BMC till fyra. Om det blir så måste vi öka utnyttjandet av 
laboratorierna vid EBC. Vi får då införa bokning av labsalarna timma för timma. Ombyggnationen 
av BMC är planerad bli klar 2013. Om vi skall lämna C6:1 blir det tidigast i slutet av 2011. 
Eventuellt skall vi även lämna B5:1 för lika stor yta i annat hus inom BMC. 
 
 6)  Uppdragsutbildningar till kinesiska universitet från sommaren 2011. 
Kursen Sveriges Natur ges i sommar som en uppdragsutbildning. 21 studenter från Kina kommer, 
dessutom tar vi in 7 svenska studenter. Kursen pågår 18 juli och två veckor framåt, med besök vid 
Norr Malma och Klubban. Nanjing skickar studenter från två avdelningar och är också intresserade 
av att köpa fältkurser av oss kommande somrar. Vi får se utfallet efter denna kurs och eventuellt åka 
till Kina och förhandla om priser mm. Finns intresse från lärarkåren om att hålla kurser under 
sommaren? Vilka kurser? Molekylärbiologiska kurser på sommaren? 
 
 
 



 
 7) TUR (fakultetens universitetspedagogiska råd) har erbjudit hjälp i vårt arbete att 
genomföra vårt pedagogiska utvecklingsarbete vi planerat för närmaste tre åren (planen 
bifogas igen). Vilken hjälp vill vi ha från TUR?  
Korta möten/lunchmöten önskvärda. Ett möte om pedagogisk meritering, ett om hur man som lärare 
arbetar med tex kursmål samt ett om plagiat? 
 
 8) Vi behöver förbättra vår information om plagiering. Vår information, som främst 
vänder sig till studenterna, finns här: 
http://www.ibg.uu.se/se/studentservice/2002-07-01_140222_323_doc.html?id=2007-12-
14_072843_766 
KTH har bra texter som vänder sig till lärare: http://www.kth.se/vil/learninglab/plagiat 
Flera fall av misstänkt plagiering under hösten. Man lämnar in ”någon annans arbete som sitt eget”. 
En viss försiktighet vid bedömningen för att förvissa sig om att studenterna förstår, viktigt att vi får 
fram information om vad som gäller. Bra kontakt med studenterna genom många mindre 
inlämningsuppgifter, så man ser att studenterna hänger med, är ett bra sätt att reducera risken för 
plagiering. Medvetenheten om gränsdragningen när plagiering föreligger är låg, både hos lärare och 
studenter. Ska studenterna få information i början av läsåret och signera att man förstått? Finns flera 
sidor på nätet där studenter kan testa. Alla misstänkta fall ska anmälas till Ingela för bedömning, hon 
lämnar vidare till rektor vid solklara fall. Vid avstängning kan man komma tillbaka året därpå och 
fullfölja kursen. Finns centrala riktlinjer inom universitetet?  

 
  9) Inför kursinformationsdagen den 24 mars. 
Närmare 135 skärmar. Scheman sätts upp om skärmarnas placering. Påminnelse om dagen till 
naturvet och civing i morgon. BÄR har eget bord, kan ha omröstning om namn på lunchrummet. 
Påminnelse om kursinformationsdagen skickas snarast till både studenter och lärare. 
 
 
 10)  Övrigt 
Ingrid Ahnesjö informerade om DiaNas handledarkurs som ges under vårterminen. 
 
 
Nästa styrelsemöte 10 maj 2010, sal 1, kl 14.30.  

  
 
Uppsala 2010-03-22 

 
  

Eva Wallin 
 
 
Justeras: 
 
 
Torgny Persson   Ingrid Ahnesjö 
 
 Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv. 
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