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Google Meet 
 
Mötet öppnas 
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Närvarande 
Linnea Johansson, William Levén, Jacob Pedersen, Arvid Rydberg, Lovisa Landgren, Karl 
Wikström  
 
Val av mötesordförande 
Arvid Rydberg 
 
Val av sekreterare 
Jacob Pedersen 
 
Runda bordet 
Antecknas Ej 
 
Vad har hänt sedan sist 

● Kursnämnder 
○ Software Quality 

■ Gick fint. Kursen ska göras om till nästa år så det mesta av nämnden var 
orelevant. SQ och statistik ska separeras. Leder till mindre obligatorisk 
statistik på SE. 

○ Mobile computing 
■ Examinator och ansvarig lärare är olika. Mehmet är ansvarig lärare och 

Mårten är examinator och gammal ansvarig. Svårt att ta emot kritik.  
■ Ganska låga betyg, men inte under 3. 
■ En del problem, men Mehmet hade skrivit en åtgärdsplan. 
■ Twitterincident: Lärarens Twitter har varit en del av kursinnehållet på ett 

sätt som uppfattas som olämpligt. Stort projekt i kursen och kraven 
ansågs jobbiga för studenterna och ändrades under kursens gång. Under 
rättningen av projekten lade läraren upp en tweet som uppfattades 
förlöjliga studenternas prestationer. Kursrepresentanterna hade skickat 
ett mail till läraren. Läraren försvarade sig med att det inte borde tolkats 
så. 

■ Läraren har även skrattat åt student som inte hade erfarenhet inom 
webbutveckling. 

■ Under kursnämnden: 



● Drog över på tiden. 
● Läraren tog inte riktigt åt sig av kritiken. 
● snIT representant och MPA tryckte på att tänka på hur man 

uppfattas. 
● Eleverna allmänt nöjda med Läraren, utöver detta. Han har inte 

tagit bort tweeten eller bett om ursäkt till studenterna via ex. 
Canvas. 

● Finns det sociala medier riktlinjer? MPA skulle kolla. 
● Läraren försvann innan delar av kritiken kom fram, så MPA skulle 

ta det med honom. 
○ Methodology and Prototyping 

■ Två kurser men samma kursnämnd pga sammanvävda kurser 
■ Överlag bra 
■ Methodology 

● För hög arbetsbelastning (framförallt läsning) 
● Tentamen: Första delen uppfattades lite för abstrakt av 

studenterna, men examinatorn uppskattade svaren väldigt mycket. 
Examinatorn kunde dock tänka sig att plocka bort det. 

■ Prototyping 
● Allt bra 

■ Gemensamt 
● Projektet är sammanvävt mellan kurserna och deras delade 

moment. 
● Ett par studenter lästa bara prototyping, vilket ledde till många 

problem i grupparbeten 
● Gemensam canvassida ledde till förvirring bland studenter som 

bara läste den ens 
● Borde bara vara en kurs för att förhindra att folk läser bara den 

ena. Även bra om det är samma examinator. MPA var emot 
eftersom kurserna lär ut olika saker. 

● Vissa svenska studenter upplevdes exkluderande mot 
internationella i grupparbetena. Väldigt få internationella studenter 
i år på ID. Kurserna har seminarium om interkulturell 
kommunikation, så det är nog inte kursernas fel. MPA skulle 
trycka lite extra på att vara inkluderande på följande kurser. 

○ Advanced computer graphics 
■ Inga stora problem 

○ Introduction to game research 
■ Vi blev inte inbjudna av examinatorn. Värt att maila om det. 

○ Matematisk problemlösning och modellering 
■ Väldigt omtyckt. 
■ Vissa tekniska strul, men inget seriöst. 

 



Information 
● Intutitionsråd 

○ Inte så mycket nytt. Ska ta upp våra tidigare frågor med nya Proprefekten för 
grundutbildningen., Roger Johansson. 

Arrangemang 
● ID har lärarlagsmöte på måndag 

○ Gurgy och EG ska gå 
Interna Frågor 

● Svara på doodle för möte med PL 
○ Bra jobbat gänget! 

● Tillsätta folk till kursnämnder 
○ TDA367 Objektorienterat programmeringsprojekt 

■ pi 
○ TDA548 Grundläggande programvaruutveckling 

■ nan 
○ MVE045 Matematisk analys 

■ eg 
○ TEK735 Teknik för ett hållbart globalt samhälle 

■ tant 
● UU 7/12 - något vi vill ta upp? 

○ Best practice tips 
● Klassrepsmöten 

○ Före eller efter förra LPns kursnämnder? 
■ Efter är bra för då kan man ge feedback på föregående LPs åsikter. 
■ Före är bra eftersom vi kanske kan hinna göra något åt problemen som 

redan finns. Också bra om vi har klassreps innan möte med PL. 
■ Före vinner med rungande gehör!! Vi vill ha klassreps innan PL mötet. 

● Tant drar i kandidat 
● Gurgy drar i SE och ID 
● Lumo drar i DSC 

○ På grund av att luncherna nu är på distans så kan även Lindholmen-program få 
85 kronor per tillfälle per person.  

 
Uppföljning 

● Har senaste protokollet laddats upp? 
 
Övriga frågor 

● Vi har ett avhopp från en av våra klassreps i ettan. Vi behöver hitta en ny (utan tidigare 
programmeringserfarenhet). 

○ Tant löser ett meddelande i #it20 
Val av datum för nästa möte 
Nästa vecka, samma tid 
 



Mötet avslutas  


