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varför ska vi ha en master? 
Bologna –  

Susanne Kreitz-Sandberg 

GUN 15 februari 2012 

Vad händer med den avancerade nivån? 

Rapport från den svenska Bolognaexpertgruppens 
seminarium ”Vad vill vi med den avancerade 
nivån?” på Uppsala universitet den 25 januari 
2012. 

Internationella Programkontoret   
Över 300 deltagare från lärosäten över hela 
Sverige. 

Alla presentationer finns på: 

www.programkontoret.se/sv/Aktuellt/Svenska-
Bolognaexpertgruppen/Seminarier/ 
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Masterns betydelse 
•  Sverige:  

-  speciellt att det finns ”inget” mellan grundnivå och 
doktorandutbildning 

-  Fristående kurser: ska i framtiden oftare leda till 
examen 

•  EU: viktigt att ha examensbevis på Master 

 

(Hanna Schmidt, European University Association) 
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Masterns specifika utformingar 

•  Svenska Masterprogram 
•  Många sätt att söka på  

•  Få sammanhållen information 
•  Internationella Masterprogram 

•  På engelska? 

•  Jobba utomlands?  Dvs ny studentgrupp 

•  Internationella studenter?  

(Hanna Schmidt, European University Association) 
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Masterns utformning 

•  Bologna Master: 90-120 ECTS 
•  Fokus på learning outcomes 

•  Stor diversitet angående ”provisions” (studietakt, studentgrupp osv) 
•  Glidande övergång 

•  Ämnesfokus vs. ”plock”-master 

•  FLEXIBILITET som kungs-styrka både för internationella studenter 
och andra stakeholders 

•  MEN: Master också en första form av ”glass ceiling” för kvinnor 

 (Hanna Schmidt, European University Association) 
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Viktiga faktorer för Masterutbildningar 

•  Undvika att dåliga rykten kommer upp, de 
sprider sig snabbt via internet och sociala 
media 

Viktigt: 

•  Bra kommunikation och information  
•  Fokus och stöd 

•  Transparens över olika in- och utgångar 

(Hanna Schmidt, European University 
Association) 
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Nya Masterutbildningar 

•  2750 i teknikområde 
•  … 

•  76 i Pedagogiken 

•  Inresande studerande utgör hälften av studerande i magister 
och 70% i Masterprogram 

•  Från 2010-2011 tydlig minskning av (internationella) 
studerande  
•  LIU och UU 50% 

•  KTH och Chalmers bara 6-8 % minskning 

•  (Lena Eriksson, HSV analysavdelning) 
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Antagning 

•  Många studerande påbörjar ett Masterprogram utan tidigare 
examen i motsvarande ämne 
•  1/3 har motsvarande grundexamen förre antagningen 

•  1/3 har grundexamen efter antagningen 

•  1/3 har ingen grundexamen 

•  (Lena Eriksson, HSV analysavdelning) 
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Andra områden som togs upp 

•  Yrkesexamen eller masterexamen 
•  Björn Viktor, civilingeniörsutbildning UU 

•  Lena Andersson Eklund (prorektor, SLU) 

•  Arbetsgivarens förväntningar och kännedom om Masterexamen 
•  Forskarutbildning och det avancerade nivå 

•  Anders Gustavsson (KI) 

•  Benjamin Ulfenborg (SFS) 

•  Paneldebatt 
•  Intro Eva Åkesson, rektor UU 
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Vad vill vi med den avancerade nivån? 

Mastern (i det utbildningsvetenskapliga område) är  
•  en möjlighet för att utbilda sig vidare för lärare som är mera 

omfattande än att läsa enstaka fristående kurser 

•  en rekryteringsbas både för forskarutbildning och 
lärarutbildningen 

•  en möjlighet för människor med relevant kandidatexamen att 
läsa till sig utbildningsvetenskaplig kunskap och vidareutbilda 
sig i pedagogiska områden 
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Utblick 
•  Vi behöver prata mera på våra 

lärosäten om vad vi vill med våra 
master och håller oss flexibla. 

•  Mastern finns (inte bara för 
näringslivet) men för att få till en bra 
akademi! 

•  Lärarna behöver stöd för att under 
studenternas sista år och skrivandet 
av uppsatsen ta hand om 
tvärvetenskapliga frågeställningar. 

Kan göras   … 

www.liu.se 


