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Programmets struktur och innehåll 
 

•  Distansstudier med campusförlagda delar 

•  Målgrupp: ”verksamma lärare" 

•  Inriktning: Lärares arbete och elevers lärande 

•  60 hp, kvartsfart 

•  antagning och kursstart alltid till höstterminen 
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Forsknings- och  
utvecklings-  
arbete i skolan,  
15 hp 

Uppsatsarbete, 
del 1*, 15 hp  
* 

 Teorikurs, 15 hp  Uppsatsarbete, 
del II, 15 hp  

Kurser 
•  Vt 2011 (4 kurser, kvartsfart)  
•  Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (del 2) 

•  Teorikurs: Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap och 
lärande, 15 hp (del 2)  

•  Teorikurs: Utbildningsledarskap, 15 hp del 2  

•  Uppsatskurs I, II, och III (del 2)  

•      
•  Ht 2011 (4 kurser, kvartsfart)  

•  Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (del 1) 
•  Teorikurs: Undervisning och lärande 15 hp (del 1) 

•  Teorikurs: Utbildningsledarskap 15 hp (del 1) 

•  Uppsatskurs I, II, och III (del 1) 
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Antal antagna studenter 

•  ht 2011 28 (varav 23 tog upp studierna) 

•  ht 2010 11 (varav 11 tog upp studierna) 

•  ht 2009 25 (varav 13 tog upp studierna)   
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Resultat av studerande i 
metod och teorikurser 2011 

•  FUIS  Hel kurs: 4 (+2 frist)  LÄ1: 19 st (+2 fri) 
•  Bedöma.  Hel kurs: 10   

•  Utb.led.  Hel kurs: 11 (+11 frist)  DEL1: 16 st (+16 frist)   
•  U & L  DEL1: 2 st (+3 frist)   
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Resultat av studerande i 
uppsatskurser 
De studerande skriver 30 hp uppsatsarbete inom programmet: 
Antingen som uppsats I (15 hp) + uppsats II (15 hp) eller 

som uppsats III (30 hp) 
 

2011 examinerades 9 studerande varav 4 i upp I och 5 i upp III 

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)   
 

6 



2012-05-03 

Linköpings universitet 2 

Examen 
 

•  8 studerande (6 kvinnor och 2 män) tog ut en 
magisterexamen i Pedagogiskt arbete år 2011 

•  (2010: 6, 2009: 17). 
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Programdagar 

Fortsättning av de 2009 introducerade programdagar med 
kursansvariga, studievägledaren och administratorn med 
rapport från kurserna och valda teman. 
Vt: 110324  

Vi börjar med planeringen av utvecklingen gentemot ett 
tvåårig masterprogram. 
Deltagare: Programansvarig, 4 kursansvariga, administratör 
och studievägledare från IBL 

Ht: 111114 
Programdag gemensam med alla deltagare för det nya: 

•  Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga 
området med examen i Pedagogiskt arbete/ Pedagogik 
med utomhusdidaktisk inriktning/ Specialpedagogik, 120 hp 
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Ny: HT 2012 

•  Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga 
området med examen i Pedagogiskt arbete/ 
Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning/ 
Specialpedagogik, 120 hp 
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 Programutveckling 

Utredningar om en tvåårig Master hade pågått i ett 
flertal år. 

Drivande var framförallt specialpedagogiken och 
utomhuspedagogik. 

Även magisterprogrammet i pedagogiskt arbete i 
behov av utveckling:  

-  lärarexamen nu ligger på avancerad nivå och  

-  behov av påbyggnadsutbildningar både för 
studerande med treårig och med längre 
utbildningar. 
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Vad behövdes göra: 

•  Utveckla samsyn mellan programmen (språk, 
fart, innehåll) 

•  Utveckla hållbar struktur 

•  Skriva utbildningsplan 

•  Utveckla nya kurser 
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Vem var inblandad under 2011? 

•  Från Kfu: Helena Loborg 
•  För Specialpedagogik: Lotta Holme 

•  För Pedagogik med utomhusdidaktisk 
inriktning: Eva Kätting 

•  För Pedagogiskt arbete: Susanne Kreitz-
Sandberg 
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Ledningsgrupp för 
Masterprogrammet i det 
utbildningsvetenskapliga 
område 2012 

•  Programansvar och ansvarig för huvudområde 
Pedagogiskt arbete (10 procent):     
Susanne Kreitz-Sandberg  

•  Ansvarig för huvudområde Pedagogik med 
utomhusdidaktisk inriktning (5 procent):      
Eva Kätting 

•  Ansvarig för huvudområde specialpedagogik 
(5 procent): Karin Forslund Frykedal 
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Masterprogrammets struktur 
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Ny och vidare utvecklade kurser  
•  Programgemensamma kurser (varav nya) 
•  Magisternivå  

•  949A02 Utbildningsvetenskap som kunskapsområde och forskningsfält, 
7,5 hp  

•  942A07 Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp  

•  943A03 Forskningsteorier och undersökningsmetodik, 15 hp  

•    
•  Masternivå  

•  949A11 Vetenskapsteori och forskningsmetod, del 1. Kvalitativa 
metoder, 7,5 hp  

•  949A12 Vetenskapsteori och forskningsmetod, del 2. Statistik för lärare, 
7,5 hp  

•    
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 Uppsatskurser, magister  

•  Pedagogiskt arbete:  

•  942A03 Uppsatsarbete II, 15 hp  
•  Utomhuspedagogik: 

•  943A04 Examensarbete – inr Hum och Sam, 15 hp  

•  943A06 Examensarbete – inr Naturvetenskap, 15 hp  
 Uppsatskurser, master  

•  949A07 Uppsatskurs, master, Pedagogiskt arbete, 15 hp  
•  949A14 Uppsatskurs, master, Pedagogiskt arbete, 30 hp  
•  949A08 Uppsatskurs, master, Pedagogik med inriktning mot 

utomhusdidaktik HU, 15 hp  
•  949A10 Uppsatskurs, master, Pedagogik med utomhusdidaktisk 

inriktning NV, 15 hp  
•  949A13 Uppsatskurs, master, Specialpedagogik, 15 hp  
•  949A09 Uppsatskurs, master, Specialpedagogik, 30 hp  
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Kurser inom respektive huvudområden  

 Pedagogiskt arbete 
•  949A03 Pedagogiskt arbete i teori och praktik, 7,5 hp  
•  942A05 Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap och lärande, 

15 hp  
•  942A08 Utbildningsledarskap, 15 hp  

•  942A09 Undervisning och lärande, 15 hp  

•  949A04 Att undervisa i ett ämne – didaktik, 15 hp  
•  949A05 Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15 hp  
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Kurser inom respektive huvudområden  

•  Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning 
•  943A01 Utomhuspedagogisk teori, 7,5 hp  
•  943A05 Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik, 15 hp  
•  917A07 Utomhuspedagogisk fördjupningskurs med didaktisk 

inriktning, 15 hp  

•  43A05 Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik, 15 hp  
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Kurser inom respektive huvudområden  
 Specialpedagogik 

•  941A10 Lärande och utveckling 15 hp  

•  941A11 Möjligheter, hinder och utmaningar i lärandet 15 hp  

•  948A03 Tala, läsa och skriva – möjligheter och hinder för lärandet del 1 15 hp  

•  948A04 Tala, läsa och skriva – möjligheter och hinder för lärandet del 2 15 hp  

•  948A07 Barns matematikutveckling 7,5 hp  

•  948A08 Matematiksvårigheter 7,5 hp  

•  948A11 Identifiering och bedömning i specialpedagogisk verksamhet i 
matematik 7,5 hp  

•  948A 12 Prevention och intervention i specialpedagogisk verksamhet i 
matematik 7,5 hp  

•  948AXX Utvecklingsstörning – möjligheter och hinder fö 

•  948AXX Utvecklingsstörning – möjligheter och hinder fö 

•  949A05 Barn och ungdomar som utmanar skolan 15 hp  
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Sökandesiffror ht 2012 

Anm.kod Sökande 1:a-hand 
 PA kvart 90234 39 18 
 UP kvart 90235 22 10 
PA halv 90236 33 10 
UP halv 90237 30 11 
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Huvudområde  Senare del 
Specialpedagogik  13 
Utomhuspedagogik  5 
Pedagogiskt arbete  3 

Välkommen att läsa mera på 
programmets hemsida! 

•  Att söka till programmet 
http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/L7MPS?l=sv 

•  För programmets studenter 
http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/L7MPS/student?
l=sv 

Med sidor om programmets upplägg, examen och de tre 
huvudområden. 
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www.liu.se 

Tack för uppmärksamheten! 


