
Magisterprogrammet 
pedagogiskt arbete  

med inriktning mot lärares 
arbete och elevers lärande 

 
 
Programmet omfattar med sina 60 hp  
- en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i 
skolan (15 hp)  
- teorikurser (à 15 hp), som studenter väljer alternativ 
(lärandet; bedömning) 
- uppsatskurser, två enskilda uppsatser på 15 hp eller en 
uppsats på 30 hp. 
 
 
I programmet examinerades under 2008: 
18 studerande i introduktionskursen (2007 13), 
16 studerande i teorikursen Lärandet (2007 10), 
2 studerande i första uppsatsen på 15 hp (2007 1),  
3 studerande i andra uppsatsen 15 hp (2007 4), 
5 studerande i uppsats om 30 hp (2007 5). 
 
 



Enligt information av examensenheten tog 20 
studerande ut en examen, 8 (varav 7 kvinnor) en 
filosofie kandidatexamen och 12 (10 kv) en Filosofie 
magisterexamen. 
 
Till hösten 2008 antogs 25 studerande till programmet 
och den första kursen. Det är tydligt färre än 2007. 
34 studenter började under HT läsa teorikursen om 
Bedömning. 
47 studenter är registrerade på olika uppsatskurser. 
 
HT 2008 ca. 20 nya studerande till programmet. 
 
Krav: Lärarexamen 180 hp och 3 år yrkeserfarenhet 
 



Kurser och lärarkapacitet 
Vt 2008 (3 kurser, kvartsfart)  
Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (del 2) 
Teorikurs: Undervisning och lärande, 15 hp (del 2) 
Uppsatskurs I, II, och III (del 2) 
 
Undervisande lärare: lektorer och adjunkt (fil lic) 
Föreläsare: docenter, lektorer och doktorander 
    
Ht 2008 (3 kurser, kvartsfart)  
Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (del 1) 
Teorikurs: Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap 
och lärande, 15 hp (del 1) 
Uppsatskurs I, II, och III (del 1) 
 
Undervisande lärare: lektorer och adjunkt (fil. lic) 
Föreläsare: docenter, lektorer och doktorander 
 
Handledning av uppsatserna: stor antal handledare 
inblandade, många från PiUS, men även från andra 
avdelningar på IBL, när ämnet kräver tydlig psykologisk 
eller sociologisk inriktning eller ligger nära till 
specialiseringar av kollegor inom vuxenutbildning. 
Examinationen sker genom disputerade lärare som är 
förtrogna med programmet. 
 
 



Alla kurser undervisas på kvartsfart och 
på distans 
med enskilda campusförlagda undervisningstillfällen 
(2/termin) 
 
 
Lärplattform 
Programmet har från början använt sig av first class som 
lärplattform. Administration sker i Umeå, av en av dem 
tidigare samarbetspartner.  
Från HT 2008 har en omställning till it’s learning 
påbörjat. D.v.s. programmets första kurs har under HT 
börjat använda it’s learning, medan studenter i teori och 
uppsatskurser fortfarande använder sig av first class.  
2009 omställning även i teorikursen 
 



SWOT 
 
 Positiv Negativ 
Program-
intern 

Styrkor 
o Vetenskapliga och yrkespraktisk 

kompetensen hos medverkande 
lärare  

o Handledare tillgängligt i olika 
områden som är relevanta för 
skolans utveckling  

o Distansprogram: möjlighet för 
studenter att läsa med bara få 
dagar presens på LiU 

o Flexibilitet i tidsindelning för 
studenter 

o Erbjudande för individer med 
äldre former av lärarutbildning 
som ”andra chans” för akademisk 
kompetensutveckling 

o Möjligheter att knyta studierna an 
till det egna yrket 

o Yrkesrelevanta innehåll i 
teorikurser höjer motivation 

o Omfattande utvärderingsarbete 
har påbörjat 

o Yrkeskvalificering 
 

Svagheter 
o Låg genomströmning 
o Kvartsfart kan vara mycket om ingen 

nersättning i tjänsten finns 
o Utmaning att ”skola in” individer som 

är inte van med vetenskapligt arbete 
o Akademisk inriktning svarar inte alltid 

till studenternas förväntningar av 
yrkesrelevans (forskningsmetod) 

o Lärarnas tid för omedelbar skriftlig 
återkoppling kan inte räcka till när 
(nästan) all handledning sker via nätet 
och E-post 

o Studenternas och lärarnas behov att 
utveckla distansundervisnings- 
kompetenser  

o Undersökningar av den egna 
verksamheten kan innebära 
forskningsetiska dilemman 

o Omställning av lärplattform som ska 
användas på LiU ledar till extra 
ansträngning för lärare och studenter 

 

Extern Möjligheter 
o Möjlighet för studier på avancerad 

nivå för studenter med olika 
former av lärarutbildning 

o OSU:s gemensam utveckling av 
magisterprogram 

o IKT-satsning av fakultetet 
o Behov och uppmuntran till lärare 

att vidare kvalificera sig i den 
aktuella politiska linjen 

o Lärarlyfter och möjligheter till 
tjänstenersättning för lärare  

o Möjligheter till skolutveckling 
genom studenternas/lärares insats 

o Bygger ut programmet och 
samarbeta med rektorsutbildning 

 

Hot 
o Söktrycket har gått tillbaka 
o Bolognisering: 
o Lärare med gammal lärarutbildning har 

inte förutsättningar för att komma in i 
programmet (180 hp) 

o Lärare med ny lärarutbildning har 
redan läst på avancerat nivå och 
behöver bara delar av programmet för 
att få en ettårig magister  

o Utbildning konkurrerar med andra 
ansvarsområden som arbete (ofta på 
heltid), familj och annat om fördelning 
av värdefull tid  

 



a) Hur kan man använda programmets styrkor för att 
svara upp till aktuella möjligheter? 
Mål: Utveckla programmet till en tvåårig magister för att 
svara till nytt behov.  
Väg: Bygga på programmets infrastruktur och samarbeta 
med andra magisterprogram inom utbildningsvetenskap. 
Aktörer: Fakultet och avdelningar gemensamt 
 
b) Hur kan vi övervinda svagheter (genomströmning) 
som hindrar oss från att tar del av möjligheter 
(flexibilitet)? 
Mål: Göra möjligt studierna för olika målgrupper (olika tempon). 
Väg: Hittar möjligheter till stöd och flexibilitet. 
Aktörer: Programansvarig, kursansvariga, lärarna. 
 
c) Hur kan vi använda styrkorna för att undvika hot? 
Mål: Anpassa programmet regelbundet till utmaningar och sig 
förändrande behov. 
Väg: Utvärdering och samarbete.  
Aktörer: Ansvariga på institutionen och fakulteten, men även 
tillsammans med studenter och skolverksamhet.  
 
d) Hur kan vi övervinda svagheter så att hoten icke 
blir verklighet? 
Mål: Att koncentrerar sig på dem hot som går att 
påverkar. 
Väg: Flexibilitet gentemot studenter och regelbunden 
anpassning av programmet. 
Aktörer: Förutom redan nämnda även administratören 
och studievägledarna som är en viktig länk till studenter. 
 


