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Verksamhetsberättelse 2012 – 2013 

Masterprogram inom det utbildnings- 
vetenskapliga området, 120 hp 

Susanne Kreitz-Sandberg 

Grundutbildningsnämnd 2013-10-31 

Första antagning HT 2012 

•  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 området 

•  Programansvar och ansvarig för huvudområde 
Pedagogiskt arbete (20 procent, inkl. PA mag): 

 Susanne Kreitz-Sandberg  
•  Ansvarig för huvudområde Pedagogik med 

utomhusdidaktisk inriktning (5 procent):       
 Eva Kätting 

•  Ansvarig för huvudområde specialpedagogik (5 
procent): Karin Forslund Frykedal (2012); 
Kristina Hellberg (f.o.m. 20130101) 

•  Stöd genom programadministratör: Malin Åberg 
(20 procent) 
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Sökandesiffror ht 2012, termin 1 

Anm.  
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Sökandesiffror ht 2012 (2013), 
termin 1 

Anm. 
Kod 
 
 

Sökand
e 
 
 

1:a-
hand 
 
 

Antagn
a 
 
 

Regist
erade 
 
 

Aktiva  
(okt 12 
+13) 
 

Aktiva av 
antagna 
12 + 13 
(131028) 

 PA 
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90234 
 

39 
44 

18  
33 

20 (18) 
22 

15 
 

12  
11 16 

 UP 
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90235 
 

22 
36 
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29 

12 (14) 
18 

6 
 

7 
5 10 
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90236 
 

33 
54 

10  
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14 
24 
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11 14 
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30 
27 
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18 

12 
10 

5 
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Sökande till senare del av programmet 

Huvudområde	   Antagen	  
och	  
registrer
ade	  
senare	  
del	  2012	  

Pedagogiskt*	  
arbete	  

4	  

Utomhus-‐
pedagogik*	  

6	  

Special-‐
pedagogik**	  

14	  

10 

*  Antagning till Masteråret 
(60 hp tillgodoräknas) 
** Specialpedagogik antas 
bara till senare del av 
programmet  
(av specialpedagog/ 
speciallärarexamen kan 
30-90 hp tillgodoräknas 
beroende på nivå av 
examen) 
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Sökande till senare del av programmet 

Huvudområde	   Antagen	  
och	  
registrer
ade	  
senare	  
del	  2012	  

Antagna	  
2013	  
(e:er	  
sista	  
urval)	  
	  

Registrer
ade	  på	  
program	  
(131028,	  
antagna	  
2013)	  

AkAva	  
(antagna	  
12+13)	  

Pedagogiskt	  
arbete	  

4	   5	   4	   8	  

Utomhus-‐
pedagogik	  

6	   3	   3	  
	  

9	  

Special-‐
pedagogik	  

14	   18	   7	   14	  
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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 
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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 
•  Utomhuspedagogik med miljödidaktisk inriktning, 15 hp (ht13) 

•  Utomhuspedagogik i ett internationelllt perspektiv, 15 hp (ht14) 
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Kursutveckling 
•  Uppsatskurs, magister, Pedagogiskt arbete, 15 hp  
•  Uppsatskurs, master, Pedagogiskt arbete, 15 hp  

•  Uppsatskurs, magister, Pedagogik med inriktning mot utomhusdidaktik 
(HU, NV) 15 hp  

•  Uppsatskurs, master, Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning (HU, 
NV) 15 hp  

•  Uppsatskurs, master, Specialpedagogik, 15 hp  

•  Uppsatskurs, master, Specialpedagogik, 30 hp   
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Genomströmning, Kurser år 1 (kvartsfart) 
Introduktionskurs ht 2012 
•  Utbildningsvetenskap som kunskapsområde och forskningsfält, 

7,5 hp (IBL) 
•  Antal: 31 st FFG-reg  

•  Hel kurs - 19 st + 6 stycken klara med enstaka provkoder  

Introduktionskurser vt 2013  
•  Pedagogiskt arbete i teori och praktik, 7,5 hp (IBL) 

•  Antal: 12 st FFG-reg varav 9 st klar 

•  Utomhuspedagogik i teori och praktik, 7,5 hp (IKK) 
•  Antal: 12 st FFG-reg varav 10 st klar 
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Metodkurser 

Magisternivå 
•  Forskningsteorier och undersökningsmetodik, 

15 hp (IKK) 
•  Ht12-vt13: 13 st FFG-reg varav 7 klara 

•  Ht13-: 11 FFG-reg (frist) 

•  Forskning och utvecklingsarbete i 
undervisning och skola, 15 hp (IBL) 
•  Ht13-: 15 FFG-reg varav 11 aktiva 

18 

Metodkurser 

Masternivå 
•  Vetenskapsteori och forskningsmetod. 

Kvalitativ analys, 7,5 hp 
•  Ht 2012 10 st FFG-reg (+6 st frist) varav 6 st 

(+3 st frist) klara 
•  Ht 2013 13 st FFG-reg  

•  Vetenskapsteori och forskningsmetod. 
Statistik för lärare, 7,5 hp  
•  Vt 2013 11 st FFG-reg (+7 st frist) varav 9 st 

(+3 st frist) klara 
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Kurser i pedagogiskt arbete (ht12-vt13) 
•  Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap 

och lärande, 15 hp 
•  Antal: 11 st FFG-reg ht12 (+6 st frist) 

•  Ht 13: 4 st FFG-reg i prog 

•  Resultat: Ht12 Del 1: 10 st (+ 4 st frist) 

•  Vt-13 hel kurs: 9 st (+2 st frist) 

•  Utbildningsledarskap, 15 hp 
•  Antal: 10 st FFG-reg ht12 (+24 st frist) 

•  Ht 13: 4 st FFG-reg i prog 

•  Resultat: Ht12 Del 1: 9 st (+17 st frist) 

•  Vt13 Hel kurs: 5 st (+9 frist) 

20 

Kurser (forts, ht12-vt13) 
•  Pedagogiskt arbete 
•  Att undervisa i ett ämne – didaktik, 15 hp  

•  Antal: 4 st FFG-reg ht12 (+ 5 st frist) 

•  Ht12: Del 1: 2 st; Vt13: Hel kurs: 2 st 
•  Ht13: : 3 st FFG-reg i prog 

•  Pedagogiskt arbete och Specialpedagogik 
•  Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15 hp 

•  Antal: 6 st reg FFG-ht12 (+15 st frist) 

•  Ht12: Del 1: 5 st (+3 st frist) 

•  Vt13: Hel kurs 4 st (+1 st frist) 
•  Ht13: : 8 st FFG-reg i prog 
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Kurser (forts, ht12-vt13) 

Utomhuspedagogik 
•  Utomhuspedagogisk fördjupningskurs med 

didaktisk inriktning, 15 hp 
•  Antal: 7 st FFG-reg ht12 varav 5 st klara vt 13 

•  Ht13 2 st FFG-reg 

•  Utomhuspedagogik med miljödidaktisk 
inriktning, 15 hp (ht13) 
•  Antal: 5 st FFG-reg ht13 
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Uppsatskurser 
•  Det är nu under ht 2013 som studenterna för första gången 

registrerar sig på uppsatskurser, i alla tre huvudområden, 
både på magister- och masternivå. 

•  Uppsatser som blev klara under 2012 och vt 2013 tillhör de 
tidigare magisterprogrammen.  

•  För Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete examinerades  
2 Uppsatsarbeten I (15 hp kandidatnivå; 1 vt 12, 1 vt 13). 

•  6 Uppsatsarbeten III (30 hp, magisternivå; 1 vt 12, 1 ht 12, 4 
vt 13) godkändes mellan vt 2012 och vt 2013 (varav 4 ht 12). 
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Magisterexamen i 
pedagogiskt arbete 

Examen som togs ut under rapporteringstiden rör 
studerande som har läst Magisterprogrammet för 
verksamma lärare i PA. 

•  2012: två examen 

•  2013: tre examen 
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Särskilda förändringar i programmet 

•  Utomhuspedagogiken har bytt huvudområde. 
Examen Pedagogik med utomhusdidaktisk 
inriktning löper ut inom ett antal år. 

•  Nu heter området Didaktik med 
utomhuspedagogisk inriktning.  

•  Eva Kätting och Helena Loborg skriver om alla 
styrdokument som utbildnings- och kursplaner. 

•  Vad byte av huvudområdet innebär för den 
vidare programutvecklingen bör diskuteras 
vidare.  
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Uk-ämbetets utvärdering 

•  Universitetskanslerämbetet (UK-Ä) genomför just nu 
utvärderingar av pedagogik, didaktik och 
utbildningsvetenskap  

•  Magisterexamen i pedagogiskt arbete blir utvärderat, 
men inte utomhuspedagogiken. 

•  För PA gäller: uppsatser från det tidigare 
magisterprogrammet, självvärdering hur vi säkerställer 
att studenter når de nationella målen enligt både, 
magister- och masterprogrammet 
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Utvärdering av magisterexamen 
pedagogiskt arbete 

•  17 oktober 2013: Upptaktsmöte i Stockholm 

•  1 november: Självvärderingsmallar på plats  

•  12 november: Deadline uppsatsuppladdning 
 

•  17 januari: Deadline för uppladdning av 
självvärderingar  

•  19 mars-11april: Lärosätesintervjuer – preliminärt, 
detaljerat schema kommer senare  

•  Juni: Beslut av kansler  
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Utvecklingsbehov för 2014 

•  Allt som kommer fram under utvärderingen… 

•  Utveckla standards för masteruppsatser 

•  Arbeta med genomströmning och få upp studentantal 
i små kurserna 

•  Utveckla förutsättningar för att läsa på distans 

•  Transformation från Pedagogik med 
utomhusdidaktisk inriktning till Didaktik med 
utomhuspedagogiskt inriktning 
•  Personal 
•  Forskningsmiljö 
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Information om programmet 

•  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 er uppmärksamhet! 
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