
Masterprogrammet i pedagogik från Ht-15 

  

    Helfart termin 1 (obligatoriska kurser)  

                      Period A+B              Period C+D 

PEAV31 - Den moderna pedagogikens idéhistoria I 7,5 hp PEAV32 - Den moderna pedagogikens idéhistoria II 7,5 hp 

PEAV29 - Vetenskapsteori 7,5 hp PEA402 – Metod, design och analys 7,5 hp 

 

Helfart termin2 (tre valbara och forskningsseminariekurs som är obligatorisk) 

                 Period A+B                                                       Period C+D 

UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp  
UCA438 - Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7.5 hp  
PEA451 - Individens meningsskapande i utmanande existentiella 
livssituationer, 7.5 hp  
VPA104 Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa, 7,5 hp, 
 

PEA403 - Organisationspedagogik - lärande och ledarskap, 7.5 hp  
UCA437 - Styrning, utvärdering och utveckling, 7.5 hp  
YPA100 - Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7.5 hp  
PEA404 - Ledarskap och utbildningsledning, 7.5 hp  

 

                                                                                        PEAV34 - Forskningsseminariekurs 7,5 hp (obligatorisk) 

 

Helfart termin 3 (tre valbara och Speciallitteratur som är obligatorisk) 

 Period A+B                                                              Period C+D 

UCA431- Utbildningspolitiska mål och medel samt pedagogisk praktik 7,5 
hp  

UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp  
PEA433 - Sociala medier: Från social identitet till människa i tillblivelse, 7.5 
hp  
 

UDA27F - Design för lärande, 7.5 hp  
YPA100 - Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7.5 hp 
VPA101 - Makt och påverkansprocesser i samhälle, skola och sjukvård, 7.5 hp  
PEMA21 - Speciallitteratur på avancerad nivå, 7.5 hp (obligatorisk) 

 

Helfart termin 4 

                                                             PEA419 – Examensarbete i pedagogik för masterexamen 30 hp 



Masterprogrammet i pedagogik från Ht-15 

  

Halvfart termin 1 (obligatoriska kurser) 

Period A+B                   Period C+D 

PEAV31 - Den moderna pedagogikens idéhistoria I 7,5 hp PEAV32 - Den moderna pedagogikens idéhistoria II 7,5 hp 

 

Halvfart termin 2 (två valbara kurser)  

                       Period A+B                                    Period C+D 

UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp  
UCA438 - Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7.5 hp  
PEA451 - Individens meningsskapande i utmanande existentiella 
livssituationer, 7.5 hp  
VPA104 Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa, 7,5 hp, 

 

PEA403 - Organisationspedagogik - lärande och ledarskap, 7.5 hp  
UCA437 - Styrning, utvärdering och utveckling, 7.5 hp  
YPA100 - Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7.5 hp  
PEA404 - Ledarskap och utbildningsledning, 7.5 hp  

 

 

Halvfart termin 3 (obligatoriska kurser) 

Period A+B                   Period C+D 

PEAV29 - Vetenskapsteori 7,5 hp PEA402 – Metod, design och analys 7,5 hp 

 

Halvfart termin 4 (en valbar och forskningsseminariekurs som är obligatorisk)   

                         Period A+B                                                                       Period C+D 

UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp  
UCA438 - Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7.5 hp  
PEA451 - Individens meningsskapande i utmanande existentiella 
livssituationer, 7.5 hp  
VPA104 Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa, 7,5 hp, 

 

PEA403 - Organisationspedagogik - lärande och ledarskap, 7.5 hp  
UCA437 - Styrning, utvärdering och utveckling, 7.5 hp  
YPA100 - Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7.5 hp  
PEA404 - Ledarskap och utbildningsledning, 7.5 hp  

 

                                                                                        PEAV34 - Forskningsseminariekurs 7,5 hp (obligatorisk) 

 

 

 



Masterprogrammet i pedagogik från Ht-15 

  

Halvfart termin 5 (två valbara kurser)        

                                       Period A+B     Period C+D 

UCA431- Utbildningspolitiska mål och medel samt pedagogisk praktik, 7,5 
hp 
UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp  
PEA433 - Sociala medier: Från social identitet till människa i tillblivelse, 7.5 
hp  
 
 

 

UDA27F - Design för lärande, 7.5 hp  
YPA100 - Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7.5 hp 
VPA101 - Makt och påverkansprocesser i samhälle, skola och sjukvård, 7.5 hp  

 

 

Halvfart termin 6 (en valbar samt Speciallitteratur som är obligatorisk) 

                                             Period A+B                    Period C+D 

UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp  
UCA438 - Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7.5 hp  
PEA451 - Individens meningsskapande i utmanande existentiella 
livssituationer, 7.5 hp  
VPA104 Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa, 7,5 hp, 

 

PEMA21 - Speciallitteratur på avancerad nivå, 7.5 hp (obligatorisk) 

 
 

 

Halvfart termin 7 och 8 

                                               PEA419 – Examensarbete i pedagogik för masterexamen 30 hp 

 

 


