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PEDAGOGISKA RÅDET
Minnesanteckningar 2007:6
2007-11-20

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Gunilla Mårtensson, ledamot
Edvard Nordlander, ledamot
Anna Prymka, adj. ledamot
Kerstin Mickelsson, E-inst (deltar i stället för Pär
Vilhelmsson)
Joakim Hagelin, stud. repr.
Maria Eriksson, stud. repr.

Frånvarande: Pär Vilhelmsson, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot
Vakans, ledamot N-inst
Vakans, ledamot P-inst

§ 57
Sammanträdets
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet. Rådet var inte beslutsmässigt då öppnande
fyra ledamöter saknades, varför ingen justerare valdes. Beslutades att enbart
för minnesanteckningar för mötet.
Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet

Föredragningslista

§ 58
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes med tillägg under övriga frågor.

Föregående protokoll
2007:5
Rådets beslut: Föregående protokoll gicks genom men tas även upp vid
nästa möte.

§ 59
Föregående protokoll
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Institutionerna och Pedagogiska rådet
Ledamöterna informerar om arbetet ute på institutionerna i de fall något
särskilt hänt sedan senaste mötet.

§ 60 Institutionerna och
Pedagogiska rådet

Studentrepresentanterna
Gavlecon för diskussioner med rektor angående neddragningarna på Einstitutionen och vilka konsekvenser det kan tänkas få för studenterna som
läser vid institutionen. Styrelsen för Gavlecon har också bjudit in bl.a.
rektor och prefekter till en träff på Lilla Vall för att diskutera detta.
När det gäller effekterna av Bolognaarbetet ser inte studentrepresentanterna
mycket av detta, mer än att det är andra betygsangivelser på tentorna samt
annan poängräkning av kurserna. Lärarna pratar inte om vad
Bolognaarbetet innebär.
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi
Arbetet med att betygssätta i sju grader fortskrider.
Institutionen för ekonomi
Pedagogiken har påverkats av de neddragningar som annonserats under
hösten, en känsla av att undervisning och examinering drar mot någon
slags ”safe area”. Bolognaarbetet har dock satt de pedagogiska frågorna i
fokus.
Institutionen för teknik och byggd miljö
Vid institutionens utbildningsdag den 1 november framkom att
betygssättningen varierar inom institutionen. Diskussioner kring tentamen,
betyg vid för sent inkomna uppgifter samt målrelaterade betyg i ett relativt
system fördes.
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi
Frågor om betygssättning ingår i de pågående diskussionerna på
institutionen. Som exempel har ett arbete med att diskutera och förankra
betygsättning och betygskriterier med studenterna i Allmänt
Utbildningsområde 1 genomförts med gott resultat.
Göran Fransson är kursansvarig för den behörighetsgivande
högskolepedagogiska kursen ”Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv
på undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp” som går nu.
Biblioteket
Biblioteket är involverad ”Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på
undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp” där de ska ansvara för
ett moment som handlar om ämnesdidaktisk sökhjälp inom högre
utbildning.

Ekonomi

§ 61
Ekonomi

Budgetuppföljning så här långt för 2007 delades ut. Information om att de
neddragningar som sker centralt kommer att drabba Pedagogiska rådets
budget. Vad detta innebär för rådets verksamhet och handläggare är inte
klart ännu. Mer information kommer då budgeten för 2008 har presenterats
av rektor.
Antiplagiering
§ 62
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Antiplagiering
Information om framtagning av text - "Att arbeta pedagogiskt för att
motverka fusk och plagiat".
Göran Fransson har börjat skissa på en text om att arbeta pedagogiskt för
att förebygga plagiering. Rådet var överens om att texten fyller en viktig
funktion i att medvetandegöra tankar kring detta hos högskolans lärare.
Göran Fransson arbetar vidare med texten varefter den kommer att
publiceras antingen i digitalt format och/eller som en liten folder.

Pedagogisk meritportfölj
-

-

Information om arbetet.
Foldern ”Att skriva en pedagogisk meritportfölj - för att stimulera
pedagogisk utveckling och för att dokumentera pedagogisk
skicklighet” har gått till tryck. Den kommer att distribueras till
högskolans personal i mitten av december. En text om portföljen
kommer att publiceras i Högaktuellt och en pressrelease kommer
att skickas till lokaltidningarna.
Seminarium i januari
Ett seminarium kommer att äga rum en 25 januari för att informera
om portföljen samt hur bedömning av en pedagogisk meritportfölj
kan ske. Åsa Ryegård, Mälardalens högskola och Kerstin Rexling,
Högskolan Dalarna som ingår i en nationell bedömargrupp av
pedagogiska meritportföljer bjuds in till seminariet.

Betygssättning

§ 63
Pedagogisk
meritportfölj

§ 64
Betygssättning

Inkommen fråga om betyg som "bestraffning eller belöningssystem".
Diskussioner kring huruvida studenter ska kunna få ett högt betyg (t.ex. A)
om de lämnar in uppgifter/PM/arbeten efter utsatt deadline fördes. Frågor
som; vad är det vi bedömer, ska vi använda betyg som bestraffning eller
belöningssystem, vad är giltiga skäl att vara sen osv. lyftes fram.
Diskussionerna måste fortsätta och betygsfrågor framstår som mer och mer
centrala för Pedagogiska rådets verksamhet. En önskan att rådet utreder den
här typen av frågeställningar finns.

Utvärdering av mötet

§ 65
Utvärdering av mötet

Ledamöterna tycker till om mötet.
Denna punkt uteblev.

Övriga frågor
•

Kerstin Mickelsson tipsar om konferensen ” Mångfaldens
möjligheter - i en öppen högskola” som kommer att gå av stapeln
den 13-14 februari 2008. Mer information finns på

§ 66
Övriga frågor
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•
•

http://www.sh.se/mangfald
Önskvärt att se till att Pedagogiska rådets webbplats blir lättare att
hitta. Möjligheten att få en länk direkt på intranätets startsida ska
undersökas.
28 november är det arbetsmarknadsdag i Räv- och fårhallen, alla
hälsas välkomna.

Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade mötet. Vårens mötestider är följande:
2008-01-15 13.00 – 15.00 (tisdag)
2008-03-04 13.00 – 15.00 (tisdag)
2008-05-07 13.00 – 15.00 (onsdag)
2008-09-02 13.00 – 13.00 (tisdag)
2008-10-08 13.00 – 15.00 (onsdag)
2008-11-11 13.00 – 15.00 (tisdag)
Samtliga möten i sal 21:410.
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Göran Fransson
Ordförande

§ 67
Sammanträdets
avslutande

