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•  Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga 
området med examen i Pedagogiskt arbete/ 
Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning/ 
Specialpedagogik, 120 hp 
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Ledningsgrupp för 
Masterprogrammet i det 
utbildningsvetenskapliga 
område 2012 

•  Programansvar och ansvarig för huvudområde 
Pedagogiskt arbete (10+10 Magisterp. PA):  

 Susanne Kreitz-Sandberg  
•  Ansvarig för huvudområde Pedagogik med 

utomhusdidaktisk inriktning (5 procent):        
 Eva Kätting 

•  Ansvarig för huvudområde specialpedagogik  (5 procent): 
 Karin Forslund Frykedal 

•  Stöd genom programadministratör: Malin Åberg 
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 Programutveckling 

Utredningar om en tvåårig Master har 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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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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Vad behövdes göra: 

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

•  Utveckla hållbar struktur 

•  Skriva utbildningsplan 

•  Utveckla nya kurser 

•  Utveckla antagningsstrategier 

•  Utveckla samsyn och progression inom de 
diverse uppsatskurserna 
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Programdagar som process 
•  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 deltagare från Pedagogiskt arbete/ Pedagogik med 
utomhusdidaktisk inriktning/ Specialpedagogik och KfU 

•  VT 12: Fokus på möten i ledningsgruppen  
 (31 jan, 7 mars, 19 mars, 25 april mm.) 

 12 juni: Programdag PA 

•  HT 12: 121010       

Mastermöte programledning med kursansvariga från UP och PA, 
administratörer, studievägledare 
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Masterprogrammets struktur 
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Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen i  
Pedagogiskt arbete/ Pedagogik med utomhusdidak9sk inriktning/Specialpedagogik, 120 hp  

Förslag Studiegång  

 

  

År 1 
 

      År 2 
    

År 4 
 

Magisteruppsats, 15 hp 

Profilkurs i huvudområde, 15 hp 
 

År 3 

Mastersuppsats,15 hp,  

    Metodkurs – kvalita9v, 7,5 hp  

 

Intro gemensam, 7,5 hp 

 

Intro huvudområde, 7,5 hp 
 

 Profilkurs i huvudområde, 15 hp 

Metodkurs – kvan9ta9v, 7,5 hp 

 

Profilkurs, 15 hp 

Metodkurs 15 hp 

År 1 

År 2 

År 3 

År 4 

År 5 

År 6 

År 7 

År 8 

Kursutveckling 
•  Introduktionskurser 
•  Utbildningsvetenskap som kunskapsområde och forskningsfält, ht 7,5 hp  

•  Pedagogiskt arbete i teori och praktik, vt 7,5 hp  
•  Utomhuspedagogik i teori och praktik, vt 7,5 hp  

•  Metodkurser (Masternivå) 

•  Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativa metoder, 7,5 hp  
•  Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare, 7,5 hp  
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Kursutveckling 
•  Pedagogiskt arbete 
•  Att undervisa i ett ämne – didaktik, 15 hp  

•  Specialpedagogik / Ped arb 
•  Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15 hp  

 
•  Utomhuspedagogik 

•  Utomhuspedagogisk fördjupningskurs med didaktisk inriktning, 15 hp  
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Kursutveckling 

•  Uppsatskurs, master, Specialpedagogik, 15 hp  

•  Uppsatskurs, master, Specialpedagogik, 30 hp   

•  Uppsatskurs, master, Pedagogik med inriktning mot 
utomhusdidaktik HU, 15 hp  

•  Uppsatskurs, master, Pedagogik med utomhusdidaktisk 
inriktning NV, 15 hp  

•  Uppsatskurs, master, Pedagogiskt arbete, 15 hp  

•  Uppsatskurs, master, Pedagogiskt arbete, 30 hp  
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Sökandesiffror ht 2012 

Anm.kod 
 

1:a-hand 
sökande 

Antagna 
 

Registre-
rade 

Aktiva 
(okt) 

 PA kvart 90234 18 20 (18) 15 12 
 UP kvart 90235 10 12 (14) 6 7 
PA halv 90236 10 14 8 6 
UP halv 90237 11 12 5 6 
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Huvudområde	   Antagen	  och	  registrerade	  
senare	  del	  

Specialpedagogik	   14	  

Utomhuspedagogik	   6	  

Pedagogiskt	  arbete	   3	  

* SP söks bara till senare del av programmet. 
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Jämförelse med antal tidigare i 
magisterprogrammen antagna  

•  ht 2012: 34 PA + 26 UP antagna  

 (varav ca. 18 och 13 aktiva) 
•  ht 2011 PA: 28 (varav 23 tog upp studierna)  UP:   4 stud 

•  ht 2010 PA: 11 (varav 11 tog upp studierna)  UP: 10 stud 
•  ht 2009 PA 25 (varav 13 tog upp studierna)  UP: 16 stud 
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Kurs	   Program	   Fristånde	   Totalt	  
Bedöma,	  värdera	  och	  mäta	  
elevers	  kunskap	  och	  lärande,	  
15	  hp	  

11	   10	   21	  

Utbildningsledarskap,	  15	  hp	   10	   27	   37	  

AE	  undervisa	  i	  eE	  ämne	  –	  
didakGk,	  15	  hp	  

1	   5	   6	  

Barn	  och	  ungdomar	  som	  
utmanar	  skolan,	  15	  hp	  

6	   17	   23	  

Vetenskapsteori	  och	  
forskningsmetod.	  KvalitaGv	  
analys,	  7,5	  hp	  

11	   6	   17	  

Utomhuspedagogisk	  
fördjupningskurs	  med	  
didakGsk	  inriktning,	  15	  hp	  

5	   2	   7	  
	  

Forskningsteorier	  och	  
undersökningsmetodik,	  15	  
hp	  

10	   3	   13	  

Utbildningsvetenskap	  som	  
kunskaps-‐	  område	  och	  
forskningsfält,	  7,5	  hp	  

33	   -‐	   33	  
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Kurser aktuell i programmet och som fristående 
på avancerad nivå 

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 


