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Programmets struktur och innehåll 
 

•  Distansstudier med campusförlagda delar och arbeta via 
nättplattform it’s learning 

•  60 hp, kvartsfart, antagning alltid till höstterminen 

•  Målgrupp: ”verksamma lärare" 
•  Inriktning: Lärares arbete och elevers lärande 

•  Ingångskurs: Forsknings- och utvecklingsarbete (FUIS; 15 hp) 

•  Valbara teorikurser (15 hp):  
•  Undervisning och lärande (U & L) 

•  Bedömning och betygsättning (Bed.) 

•  Utbildningsledarskap (Utb.led.) 

•  Uppsatsarbete I + II eller III (30 hp) 
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Antal Studenter 

•  Antagna    
 ht 2010 (11, varav 11 tog upp studierna) 

 ht 2009 (25 varav 13 tog upp studierna) 
Registrerade på kurs  

vt 2010   ht 2010   

FUIS 2 (8)   FUIS 1 (11+6 O) 
U & L 2 (23)   Bed. 1 (14) 

   Utb.led. 1 (14)   
Upp I (33+2+3)  Upp I (32+5+4) 

Upp II (1+1+1)  Upp II (6+3+6) 

Upp III (4)   Upp III (11) 

ht 2010 frist. 

FUIS (3) 

Utb.led. (15) 
 

Resultat av studerande i 
metod och teorikurser  
Studieresultat 2010 
FUIS  LÄ1 16 st  LÄ2 9  Exam 11+1 frist 
U & L  LÄ1 15 st  LÄ2 10  Exam 10 
Utb.led.  LÄ1 12  + 13 frist  

(Dessa 25 blev även klara vt 11 med exam.) 
Bed. (Blir klara 2011, inga uppdelade provkoder än) 
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Resultat av studerande i 
uppsatskurser 

2010 examinerades 6 studerande varav 5 i upp III. 

2009 (16 = 1 upp I + 5 upp II + 10 upp III) 

2008 (10 = 2 upp I + 3 upp II + 5 upp III)   

 

Förklarings- och utvecklingsbehov: 

I olika uppsatskurser fanns 45 /67 studerande 
registrerade vt/ ht, men bara en del av studenterna 
blir klara med uppsatsen. Flest som blir klara skriver 
uppsats III (30 hp), och dessa är ofta de studerande 
som vill gå vidare till forskarutbildning eller liknande. 
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Programdagar 2010 

Fortsättning av de 2009 introducerade programdager 
med kursansvariga, studievägledaren och administratorn 
med uppföljning av löpande ärenden, programutveckling, 
rapport från kurserna och vald tema: 

Vt: 2010-03-16  
Tema: FRÅN UTBILDNINGSPLAN TILL EXAMINATION  

Ht: 2010-11-23  

Tema: UPPSATSKURS OCH GRUPPHANDLEDNING 

(med Ragnhild Swahn)  
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Studentens kursvärdering 

Lärarna har tillämpat skriftlig summativ kursvärdering i slutet 
av kursen, dvs. under sista presenstillfälle vid LiU under 
vårterminen. 

Målet är framförallt den vidare kursutvecklingen. 

Lika viktigt anses vara att lyssna in studentåterkoppling 
under kursens gång, dvs. den formativa kursvärdering. 

Under ht 2010 har Kurt används för alla kurser.  

Det är svårt att sammanfatta resultat eftersom studenterna är 
registrerade på olika kurskoder. 

Bästa resultat (3 kurser) ligger över 4.6 i genomsnittsbetyg.  

Kursen som vi har jobbat minst med i utvecklingsarbete får 
lägre betyg. 
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 Kvalitets- och utvecklingsarbete 

•  Utveckling av ny kurs: Utbildningsledarskap 

•  Utveckling av fristående kurser på avancerad 
nivå, så att studerande kan läsa gemensamt; 
gäller Utb.led, FUIS, och U & L (2011). 

•  Aktualisering av kursplaner i dessa kurser. 

•  Uppdelning av examination i olika provkoder. 

•  2011: Rekryteringsarbete: 

 (behöriga sökande juni 2011: 29) 
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Programutveckling 

Det pågår en förberedning till ett tvåårig Masterprogram. 

Viktig därför är bl.a. utvecklingen av nya kurser. 

A: Vidareutveckla bedömningskursen. 

•  Skapa en kurs om Didaktik (allmän och ämnes) 

•  Utveckla introduktionskurs pedagogiskt arbete 

•  Omarbeta metodkurs, kanske tillsammans med andra 
program som ingår i det tvååriga magisterprogrammet. 

•  Vidareutveckla uppsatskursen. 

B: Satsning behövs att få fler uppsatser klara. Dessa 
studenter är potentiella sökande till det nya 
Masterprogram! 
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Tack för uppmärksamhet och inspiration! 


