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Uppdragets bakgrund 
Under våren 2013 genomförde Pedagogiska institutionen en utredning (bil. 5) beträffande bl.a. 
genomströmning och möjliga utvecklingsbehov för det Idrottsvetenskapliga programmet (IVP) 
för vilket pedagogiska institutionen är programansvarig1. Utredningen identifierade behov av 
långsiktigt hållbara förutsättningar för marknadsföring, rekrytering, innehållsutveckling och 
institutionernas arbete med programmet. Utredningen, tillsammans med andra 
programrådsinsatser/-diskussioner, låg till grund för en ansökan från programrådet till den 
samhällsvetenskapliga fakulteten för analys av programmet med avseende på kvalitetssäkring 
och utveckling (bil. 1). SAMFAK beviljade 62000 kronor för ansökanspunkten: 

En djupgående analys behöver genomföras av programmets utformning i relation till medverkande 
institutioners innehåll, forsknings- och utbildningsmiljö, ekonomiska och vetenskapliga förutsättningar för 
att driva de två befintliga inriktningarna, samt dess relevans i relation till de kompetensbehov som finns på 
arbetsmarknaden och i samhället idag. Ett av målen är att arbetet kan mynna ut i förslag till revidering av 
programmets utbildningsbeskrivning, innehåll, antalet studieplatser etc. för en hållbar och högkvalitativ 
idrottsvetenskaplig utbildning med tydligt strategiskt ledarskapsperspektiv.  

 
Metodik och arbetsgång 
Under våren 2014 har en strategigrupp2 arbetat med en genomlysning av ovan frågeställningar 
vilket resulterat i föreliggande förslag till programrevidering. Data utgörs, utöver 2013 års 
utredning och utredningsmaterial3, av studentsamtal genomfört av två arvoderade studenter från 
termin 6 på programmet4 och samtal med institutionsrepresentanter från samtliga idag 
medverkande institutioner5. Programvägledaren6 har gjort en uppdatering av 
arbetsmarknadsläget. Vidare har forskningsområdet för idrott vid Pedagogiska institutionen 
varit rådgivande vid utarbetandet av revideringsförslaget7. Studeranderepresentanterna har 
genomgående haft insyn i arbetet. IVP:s programsamordnare har lett strategigruppens arbete 
och informerat programrådet om arbetet vid programrådsmöten under våren 2014. Totalt har 
strategigruppens arbete omfattat en månad på heltid (beviljade medel).  
 
Resultat 
Arbetsmarknad och programmets kompetensprofil  
Studenter som avslutar ett Idrottsvetenskapligt program har en bred arbetsmarknad att söka 
arbeten inom, vilket gör den svår att beskriva kortfattat. Kanske är nuvarande programbredd ett 
uttryck för den något spretiga arbetsmarknaden varför det är strategigruppens uppfattning att 
ett (ännu) tydligare grepp om tänkta arbetsgivare, uppgifter och därtill hörande kompetenser 
är centralt för att kunna genomföra en revidering av programmet. Det är också så att 
”idrottsrörelsen” som är den enskilt största potentiella arbetsmarknaden är synnerligen 
heterogen vilket understryker svårigheten att diskutera kompetensbehovet.   
                                                 
1 ”Underlag för programutveckling IVP” 
2 Strategigruppen utgörs av Inger Eliasson, programsamordnare tom vt-14, samt Anna Renström och Staffan 
Karp, utredare ”Underlag för programutveckling IVP”  
3 Undersökningen tog avstamp i bl.a. dokument som utvärderingen av idrottsvetenskap/utvärdering av 
idrottspedagogik, översynen av idrottsutbildningar UmU, den riktade satsningen mot idrott vid UmU, genus- och 
mångfaldsutredning för IVP och verksamhetsanlys för idrottspedagogik vid pedagogiska institutionen. Data 
utgjordes också av exempelvis alumn- och avbrottsenkäter, antagnings- och genomströmningsstatistik, 
programrådsprotokoll 2010-2012 och enkät till IVP-lärare vid pedagogiska institutionen 
4Johan Hård, Joakim Svendsen. Programstudenterna har själva föreslagit dessa som sina representanter i arbetet. 
5 I programmet ingår institutionerna/enheterna Pedagogik, Kostvetenskap, Juridik, Företagsekonomi, 
Idrottsmedicin, Informatik och Psykologi.  
6 Camilla Jonsson, pedagogiska institutionen 
7 Området idrott har det interna ansvaret på pedagogiska institutionen för kurserna i idrottspedagogik på IVP, dvs 
att forskningsanknyta, genomföra och utvärdera dessa. 
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Möjliga arbetsgivare 
En ny avhandling skriven av Joakim Wirén Åkesson (2014) om Idrottsvetenskap och dess 
akademisering och relation till forskning, utbildning och arbetsmarknad baseras på data från 
SCB, Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingens platsannonser. Den visar att de flesta 
nyutexaminerade IVP-studenter står inför en arbetsmarknad som ofta erbjuder tidsbegränsade 
tjänster. Av de yrken som relaterar till denna typ av utbildning (med fokus på IVP inom 
humanistisk och samhällsvetenskaplig inriktning) återfinns idrottsvetare på alla nivåer i 
organisationer (strategisk, mellan och operativ nivå), dvs. inom förenings- och förbunds 
verksamhet inom den ideella sektorn, inom förvaltning i den offentliga sektorn och inom företag 
i den kommersiella sektorn (ibid.). Utredningen 2013 visade att alumner upplever svårighet att 
slå sig in på arbetsmarknaden i början efter avslutad utbildning för att man saknar 
arbetslivserfarenhet, inte för att man saknar kompetens, vilket tillsammans med Wirén 
Åkessons beskrivning talar för en utbildning med bred förankring i flera typer av 
organisationer såsom t.ex. kommuner, idrottsrörelsen och kommersiell verksamhet.  
 
Uppgifter 
Arbetsmarknaden kan sägas vara bred med en ingång på mellanstrategisk- och operativ nivå, 
det finns också idrottsvetare som arbetar på hög strategisk nivå även om det är mindre vanligt, 
åtminstone förefaller ingången inte ske just här. På mellannivån handlar arbetet om att planera, 
genomföra och utvärdera olika typer av projekt som t.ex. förändrings-/utvecklingsarbete. Wirén 
Åkessons avhandling indikerar 4 arbetsområden (ungefär ”yrken”) av intresse för ett program 
som ska stärka sin positionering internt och externt vad gäller strategisk/mellannivå (här mot 
bakgrund att nuvarande institutioner/utbildning i huvudsak ska kvarstå); sportchef, konsulent, 
projektledare och administratör. Det framgår vidare att vanliga yrkestitlar på en högre nivå är 
Verksamhetschef, Ekonomiansvarig, Kommunikationsansvarig, Marknadsansvarig, Platschef 
på gym, Sportchef, Konsulent och Projektledare på mellannivå. Befattningar som återfinns på 
den mer operativa nivån är Ekonomioperativ, Kommunikationsoperativ, IT-operativ, 
Marknadsoperativ och Administratörer, Forsknings- och utvecklingsoperativa, Tränare, 
Personlig tränare (PT), Gruppträningsinstruktörer samt Tränare/ledare inom kommersiell 
barnidrott. (ibid.). En förenklad beskrivning är att hälsa-/friskvårdsrelaterade 
tjänster/befattningar på operativ nivå förefaller vara mindre kvalificerade än motsvarigheten för 
sport management. Det finns både i avhandlingen och andra studier8 en bild av att 
managmentinriktade studenter får jobb över ”hela skalan” av nivåer medan de 
friskvårdsinriktade oftare landar på en operativ nivå och där konkurrerar med, i relation till 
tjänsten, betydligt lägre utbildade (jämför t.ex. gruppträningsinstruktör och personlig tränare, 
yrken man kan erhålla utan akademisk utbildning överhuvudtaget). Det finns en sorts glapp från 
den operativa friskvårdsnivån till nästa nivå som handlar om folkhälsoplanering och 
hälsoutveckling. Den typen av arbeten, ofta med relativt liten koppling till idrott annat än som 
fysisk aktivitet mer allmänt, kan det vara svårt för idrottsvetare att konkurrera om med 
nuvarande programinnehåll. Idrottsvetare/idrottspedagoger som utbildats i Umeå återfinns både 
inom ovan nämnda positioner men också i arbeten som arbetsförmedlare, HR-generalist och 
säljare (Dufweke & Olsson, 2008). 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Här avses bl.a. Dufweke & Olsson kandidatuppsats från 2008 ”Vad blir man då? Typ idrottslärare?” som var en 
uppföljning av IVP-studenter. Samma resultat indikeras i alumnuppföljningen av kullarna 06/07 från 2013. 



4 
 

Kompetenser 
En närmare analys av kompetensområden för ovan befattningar eller arbetsområden kan vara 
vägledande för programmets innehåll, t.ex. lyfts i Wirén Åkessons avhandling ”kunskap om 
idrottsrörelsen” inom samtliga nämnda befattningar men graderas som olika viktiga beroende 
på nivå (strategisk, mellan, operativ). Andra kompetensindikerande begrepp som förekommer 
i källorna är ”ideella organisationer, idrottsträning, projektledning”. Strategigruppens 
sammantagna bild av de olika källorna kring idrottsvetares arbetsmarknad blir att centrala 
kompetensområden på en övergripande nivå är organisations-/verksamhetsutveckling, 
förändringsarbete/projektarbete och utbildningsfrågor. Utifrån möjliga 
arbetsplatser/arbetsgivare behöver studenterna gedigen organisationskunskap (t.ex. ideell vs 
kommersiell) då organisationerna har vitt skilda förutsättningar men också för att de 
sammanflätas och samexisterar genom en samhällelig idrottskultur som kontinuerligt 
konstrueras i en kontext. Idrottsrörelsen i sig har också fått ökade krav på att tillhandahålla mer 
motionsinriktade aktiviteter parallellt med de traditionellt idrottsinriktade vilket ställer nya krav 
på utbud, innehåll och upplägg (Engström, 2010; Riksidrottsförbundet, 2008). Dessutom finns 
idag ett ökat intresse för hälsa och fysisk aktivitet i ett flertal andra organisationer/verksamheter 
(Wirén Åkesson, 2004). Detta är skäl till att samtliga av programmets studenter ska ha en 
(biomedicinskt orienterad) introduktion till kropp, kost och fysisk aktivitet genom kurser i 
idrottsmedicin och kostvetenskap. 
 
Inrättandet av idrottsvetenskap i relation till revideringsförslaget 
Förslaget till revideringen av Idrottsvetenskapliga programmet utgår från de huvudområden 
som idag finns inrättade vid Umeå universitet. I strategigruppens uppdrag ingår inte att belysa 
hur inrättandet av ämnet Idrottsvetenskap påverkar programförslaget, likväl finns i 
programrådets ansökan en formulering om att en målsättning är ”…en hållbar och högkvalitativ 
idrottsvetenskaplig utbildning med tydligt strategiskt ledarskapsperspektiv”. Sålunda har 
strategigruppen gjort en övergripande analys baserad på rapporten ”Utredning om 
förutsättningarna för idrottsvetenskap som huvudområde vid Umeå universitet”. Det 
tvärvetenskapliga program som här föreslås är i sig ett idrottsvetenskapligt program så tillvida 
att det inriktar sig mot just den typ av ämnen ovan nämnda utredning i frågan menar utgör 
idrottsvetenskap, det finns sålunda ingen konflikt mellan ett eventuellt inrättande av 
idrottsvetenskap och föreliggande programförslag. Strategigruppen menar dock att 
idrottsvetenskap i programnamnet inte är tillräckilgt strategiskt i nuläget för att synliggöra och 
marknadsföra programmet för att öka söktrycket i konkurrens med andra idrottsutbildningar, se 
diskussionen under namnfrågan.  
 
Studentperspektivet: mer djup och tydligare arbetslivskoppling 
Studenternas erfarenheter och uppfattningar har beaktats dels genom att två studenter 
medverkat i strategigruppens arbete, dels genom tidigare programutvärderingar, alumnenktäer 
mm. Studenterna genomförde en gruppintervju med sex studenter (från båda inriktningarna) på 
termin 6 på IVP våren 2014 Gruppintervjun fokuserade frågor som också realaterar till 
programutvärderingen som görs i slutet av programmet men med några för denna utredning 
specifika utvecklingsfrågor. Samtalen berörde a) styrkor och svagheter i programstrukturen b) 
styrkor och svgheter i innehållet samt c) utvecklingsförslag, särskilt med inriktning mot att göra 
programmet tydligare inriktat mot strategiskt arbete (se bil. 2). 
 
Studentperspektivet i de två intervjuerna (2013/2014) är mycket enhetligt och stämmer med det 
som fångats av tidigare programutvärderingar, alumnenkäter osv som ingått i 2013 års 
utredning. Det förefaller vara inriktningen ledarskap/organisation (dvs den inriktning som i 
föreliggande förslag ska stärkas) som är minst nöjda med fördelningen av poäng mellan ämnen 
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där forskningsmetodkurserna och idrottsmedicinen (och i viss mån ledarskapsmetodiken)9 lyfts 
fram som alltför omfattande, studenterna anser att en grundare orientering i dessa ämnen kan 
vara motiverat. De kurser/moment/inslag som innefattar någon form av koppling till yrkeslivet 
är de mest uppskattade och det är i viss mån dessa inslag studenterna avser när de efterlyser 
”mer praktik” (detta framkom i uppföljningssamtalet med de studenter som genomfört 
analyserna), det är inte huvudsakligen praktik i traditionell mening med 5-10 veckor förlagda 
på en specifik arbetsplats studenterna avser utan alla former av samverkan/yrkesrelaterade 
inslag. Strategigruppens bedömningen är att frågan om traditionell praktik därmed kan utgå 
från vidare utredning  och i stället fokuseras att prioritera intern och extern samverkan i olika 
former. Vidare vad gäller innehåll så lyfts första året på programmet som svårt att se en röd tråd 
i, som i tidigare utvärderingar har studenterna svårt att se relevansen i t.ex. inslag av 
idrottshistoria och det man efterlyser är en start på programmet som ger en mer enhetlig bild av 
vad man ska göra/studera. Det finns också indikationer på att de många bytena av institutioner 
försvårar för studenterna att se vart programmet ska leda. Det är värt att notera att nästan 
samtliga synpunkter på programmets innehåll sker i relation till en tänkt yrkesroll vilken främst 
handlar om att leda/utveckla verksamhet inom diverse (idrottsrelaterade) organisationer, det 
framkom också vissa paradoxer i detta då studenterna inte riktigt visste vilka organisationer 
man kan jobba i eller vilka specifika arbetsuppgifter man utbildar sig för. Inte heller hade 
studenterna en klar bild av vad SISU10 i huvudsak arbetar med (och att det i relation till SISU:s 
tjänster för idrottsvetare/idrottspedagoger är relevant med viss idrottsmedicinsk och 
ledarskapsmetodisk utbildning). En bild som tonar fram i studentperspektivet som helhet är att 
studenterna med inriktning mot friskvård/hälsa generellt är mer nöjda med sin utbildning.  
 
Båda studentgrupperna men särskilt studenterna med managementinriktning efterlyser 
fördjupa(n)de kunskaper om ledning/styrning och menar att ledarskap/organisation skulle ha 
mer utrymme på programmet. Här avser studenterna kurser på pedagogiska institutionen (inte 
ledarskap i termer av det man läser inom Företagsekonomi). Friskvårdsinriktningens studenter 
uppger inte lika tydligt vad som skulle kunna vara spets i deras utbildning men förslag på 
hälsoprofilbdömning och liknande förekommer i en del programutvärderingar vilket här tolkas 
som att man missuppfattat syftet med utbildningen. Något som återkommer är att båda 
studentgrupperna förespråkar någon form av inriktning av studierna, det är inriktningen som 
motiverar till studier, gör det klarare vad man kan arbeta med osv så förenklat kan man tolka 
det som att det är viktigt med ”riktade” kurser, känslan av ”allmänt lärande” är inte gynnsam 
för studenternas upplevelser av utbildningen som helhet eller hur de till andra kommunicerar 
vad de lärt/kan (vilket bl.a. framkommer i almnundersökningen 2013). Med tanke på 
studenternas klara önskemål kring inriktning (profilering) i relation till de ekonomiska ramar 
som visat på omöjligheten att behålla just inriktningarna som de ser ut idag är det 
strategigruppens förslag att en revidering beaktar både möjligheten till fördjupning/spets och 
studenternas individuella val genom valbara kurser. 
 
I tidigare och nuvarande studerandematerial (programutvärderingar, samtal mm) framkommer 
konkreta förslag från studenterna kring hur programmet kan tydliggöra sin strategiska profil. 
Sammantaget handlar detta om valbara kurser (för ytterligare inriktning/profilering), färre 
poäng som handlar om ”att träna” (idrottsmedicin och delar av ledarskapsmetodiken11), mer 

                                                 
9 Specifikt avses kurserna Idrottspedagogisk forskning II 15Hp,  Idrottsmedicin G1 15Hp, Leadership in sport 
and health promotion activiteies 7,5Hp,  
10 Idrottsrörelsens egna utbildningsorganisation, en stor andel av de som arbetar inom denna är 
idrottspedagoger/idrottsvetare och SISU ska förstås som en viktig del av arbetsmarknaden för studenterna. 
11 Även kostvetenskap har av strategigruppen inkluderats i ämnen som i relation till studenternas utsagor ska ha 
en lägre andel men det läses bara av inriktningen hälsa/friskvård 
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poäng som handlar om organisation/ledarskap, möjlighet att läsa Företagsekonomi B samt en 
första termin som upplevs som mer relevant dvs att en introduktion till strategiskt arbete – vad 
det skulle kunna vara och hur det skulle kunna ske -  sker tidigt. 
 
Institutionssamtalen: innehåll, forskningsanknytning och övriga förutsättningar 
Samtal har genomförts med samtliga medverkande institutioner (SR, prefekt, lärare etc i lite 
olika konstellationer vid de olika institutionerna). Respektive institution har tagit del av 
dokumentationen kring samtalet och haft möjighet att revidera denna. Idrottsmedicin (IME) och 
institutionen för juridik har inte genomfört samtal men via mail och telefonsamtal  signalerat i 
huvudsak kring sina möjlighet att medverka och i vilken omfattning man anser det rimligt att 
medverka. Samtalsområden var a) Vilket innehåll, i vid bemärkelse, ser er institution (utifrån 
er egen ämneshorisont) som centralt för ett idrottsvetenskapligt (eller idrottsstrategiskt) 
program? För att bli ett program med tydligare strategisk profil – vad kan ert ämne/era 
forskningsmiljöer bidra med? B) Vilka samverkansprojekt finns på institutionen som kan vara 
av intresse för ett strategiskt idrottsvetenskapligt program? Finns internationella 
utblickar/samarbeten av relevans? c) Vilka möjligheter och vilket intresse finns hos er 
institution för att medverka i ett framtida IVP och vilken organisering/struktur är hållbar? Finns 
t.ex. intresse för att ingå på annat sätt än i dagsläget (som t.ex. valbar kurs), och/eller med delvis 
annat innehåll? Finns intresse/möjligheter för praktikrelaterad kurs? Kurser på engelska? d) 
Vilka specifika problem och möjligheter kan identifieras för det egna ämnet i relation till IVP? 
Vilka förutsättningar är särskilt viktiga för att kunna genomföra bra undervisning på IVP? (se 
bil. 3) 
 
Det är två institutioner som säger sig vilja ha mer innehåll; informatik och pedagogik12. 
Institutionen för Kostvetenskap uppger också (indirekt) att man vill ha mer innehåll då man 
saknar möjligheten för studenterna att läsa B-kursen vilket var möjligt inom ramen för det 
tidigare idrottspedagogprogrammet (dvs studenterna har för lite förkunskaper för en B-kurs 
med nuvarande programupplägg). Inom kostvetenskap är det dels innehåll med bäring mot 
(folk-)hälsa, dels idrottsnutrition som kan vara av särskild relevans enligt institutionen själv. 
Informatik anser sig behöva bidra mer framförallt vad gäller teknik för 
hälsa/träning/elitutveckling och hur denna teknik kan förstås (konceptualiseras, säljas, 
användas osv). Det är för strategigruppen delvis oklart hur detta bär mot IKT-inslag på 
tränarprogrammet som i sin programbeskrivning gör anspråk på att ge kompetens för att bli 
”utvecklare inom idrottsteknologi”13. Pedagogiska institutionen vill ha mer poäng och kanske 
också färre antal institutioner inblandade då det upplevs svårt att få till bra kopplingar mellan 
de olika ämnena. Övriga institutioner positionerar sig på lite olika vis där institutionen för 
psykologi antar den mest restriktiva hållningen och vill medverka bara som ”icke-
konkurrerande” med de övriga idrottsprogram man är involverade i (särskilt Tränarprogrammet 
som strategigruppen uppfattat det). Institutionen för psykologi uttrycker en stark önskan att det 
ska vara skillnad mellan Umeås idrottsrelaterade program. Institutionen för företagsekonomi 
beskriver en svår logistisk situation med lärarbrist men ser flera kurser med relevans för IVP 
och i några av dessa fall kan man också möjliggöra tillträde för IVP-studenter även om det 
brister i vissa behörigheter, man kan också tänka sig platsgaranti på vissa kurser där IVP i 
dagsläget saknar sådan garanti.  
 

                                                 
12 Vad avser pedagogiska institutionen finns möjlighet att ge fler poäng i idrottspedagogik, Informatik har 
förmedlat att man har visst utrymme och stort intresse av kursutveckling, i förslaget finns dock ingen skillnad i 
antal poäng för Informatik, däremot ett förslag om ökad samverkan med Idrottspedagogik vilket kan antas kräva 
resurser i form av kursutvecklingstid. 
13 Dvs det är oklart vilket program som ska positioneras på vilket sätt i relation till IKT-kompetens 



7 
 

Forskningsanknytning i form av egen forskning inom undervisningsinnehållet (det innehåll 
institutionerna ger på IVP i dagsläget) är stark med undantag för kostvetenskap14. På 
pedagogiska institutionen utrycks en vilja att bättre nyttja de starka forskningsmiljöer man har 
kring arbetslivsforskning, genus, specialpedagogik och skol-relaterad forskning, här finns 
enligt institutionen möjlighet för ytterligare samverkan mellan dessa områden och 
forskningsområdet för idrott vilket också ligger i linje med den önskvärda profileringen mot 
organisation/ledarskap liksom den önskvärda externa samverkan med omgivande samhälle där 
pedagogiska institutionen redan har upparbetade kontakter inom t.ex. kommun och skola (och 
inom idrottsorganisationer). Forskningsanknytning kan enligt föreliggande utredning inte sägas 
vara ett stort problem, dock finns kanske outnyttjade möjligheter att koppla forskningen till ett 
idrottspedagogiskt program. Ett exempel är forskning och utbildning med inriktning mot 
alternativa företagsformer (Företagsekonomi) som skulle kunna vara relevant kompetens för en 
idrottspedagog med bredd och djup inom organisationsutveckling.  
 
Det intervjuerna inte innefattat är konkreta ramar för när olika kurser/moment kan placeras (av 
tidsskäl fördes samtalen med institutionerna på en mer övergripande nivå, utan detaljer kring 
förläggning på terminen osv) Utöver dessa institutionsnära redogörelser kan sägas att den 
sammantagna bilden i stort är att 
 

- Institutionerna vill ha en tydlig arbetsmarknadskoppling och en tydlig positionering av programmet 
(externt och internt)  

- Det finns forskningsanknytning i olika stor grad beroende på institution, den starkaste anknytningen finns 
(utifrån institutionssamtalen) på pedagogiska institutionen där det också finns många interna 
forskningsområden av betydelse för idrottsfältet men som inte behöver var idrott (skola, demokrati t.ex.). 
Forskningsanknytning av undervisningen är inget egentligt problem för institutionerna 

- Informatik är den institution som, utifrån institutionssamtalen, förefaller ha bäst upparbetade rutiner för 
extern samverkan med företag/organisationer, institutionen har också via Idrottshögskolan försökt sprida 
sina erfarenheter av detta. Pedagogik lyfte sitt behov av att upparbeta bättre strukturer för 
föreningssamverkan, att ha ”vänföreningar” med långsiktigt samarbete (och inte enbart idrottsföreningar 
utan även andra organisationer som kommuner) Pedagogik anser att IH bör/kan vara en närmare 
samarbetspartner än i dagsläget 

- Möjligheten till internationella utbyten varierar men ”finns” på samtliga institutioner. (De institutioner 
där internationalisering är tydligt inarbetat är Pedagogik och Företagsekonomi)  

 
Det framkom också under samtalen exempel på hur man bättre kan optimera samverkan mellan 
de olika kurserna på programmet, mellan institutioner och inom en institution. Ett exempel är 
att kurserna ”Evenemangs- och projektledning” och ”Informationsteknik för projektarbete” 
borde genomföras integrerat med varandra då Informatikavsnittet bland annat innefattar 
mjukvarustöd för projektplanering. Detta upplägg i olika varianter har också diskuterats tidigare 
vid programrådsmöten15. Ett annat exempel är Idrottspedagogik i allmänhet där man i större 
utsträckning skulle kunna sammanföra/införliva forskning och samverkan mellan skol- och 
föreningsmiljö då det på Pedagogiska institutionen finns ett tydligt forskningfält för skolidrott, 
idrottsföreningars relation till skolan, idrottsprofilering av skolor etc. samtidigt som 
institutionen också bedriver forskning och samverkan med skolor inom ramen för andra 
forskningsområden16. En viktig del i en revidering av programmet blir alltså att tillvarata denna 

                                                 
14 Däremot är förstås vetenskapligheten i undervisningen hög. Kostvetenskaps egen forskning handlar dock mer 
om folkhälsorelaterade teman medan man på IVP idag undervisar i andra ämnen, se tabell 1. 
15 Strategigruppen bedömer också att det är på råds-nivå som detaljer kring samverkan inom och mellan 
institutioner måste ske, här exemplifieras ett uppenbart behov av ökad samverkad för ökad kvalitet. 
16 Detta är ett exempel på hur den efterlysta kopplingen mellan teori och praktik/yrket kan stärkas, precis som 
med samverkan internt på universitetet bedömer strategigruppen att detta arbete ligger på en annan nivå än denna 
rapport innefattar, varje institution ansvarar för kvalitetshöjning genom samverksansprojekt etc. och 
programrådet är den sammanhållande länken i det arbetet 
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typ av erfarenheter och upparbetade kontaktytor för ökad samverkan externt och internt, både 
studenter och flera av institutionerna lyfter detta som nödvändigt för att optimera utbildningen. 
Samverkan av detta slag framhålls också, både av studenter och institutioner, som viktigt för 
att positionera programmet för ökat söktryck och skapa större attrakttionskraft för studenterna 
på arbetsmarknaden. 
 
Revideringsförslaget i sammanfattning och namnfrågan 
Nedan följer ett revideringsförslag för övergripande struktur (tabell 1) för Idrottsvetenskapliga 
programmet 180hp. Nuvarande struktur för IVP med två valbara inriktningar illustreras till 
vänster i tabellen och det nya förslaget till höger. I det nya förslaget föreslås sex 
institutioner/ämnen ingå vilket visas i tabellen. Vidare illustreras antal högskolepoäng för 
respektive institution samt förslag till tidsordning. Vid beslut om antalet poäng i 
utbildningsstrukturen för programmet kommer kurserna och dess innehåll att bearbetas och 
utvecklas ytterligare i linje med en ny utbildnings-/programbeskrivning. Kursernas namn och 
innehåll i idrottspedagogik är preliminära förslag men har specificerats i syfte att klargöra 
möjligt innehåll för idrottspedagogik17 samt i syfte att synliggöra möjligheter till fortsatt extern 
och intern samverkan. I något enstaka fall ges också förslag på möjliga alternativa kursinnehåll 
för andra huvudområden, t.ex. för Företagsekonomi. Men här behöver fortsatta diskussioner 
och arbete genomföras efter eventuellt beslut om förändring av den övergripande 
programstrukturen. Det innebär att resurser bör tillskapas för vidare utveckling av kursinnehåll 
och upplägg.   
 
Det som tillmätts särskild betydelse vid utarbetandet av programförslaget är ekonomiska 
ramfaktorer för hållbar utbildning samt en en positionering externt och internt med ett program 
som ska ge kompetenser för arbete med planering, ledning och utveckling på en strategisk 
mellannivå (inte ”träning av kroppen” i mer specifik mening). Detta konkretiseras med ett 
minskat poängantal i idrottsmedicin, kost och ledarskapsmetodik liksom en tydligare koppling 
mellan de idrottsmetodiska inslag som kvarstår och de kulturella kontexter där idrott 
förekommer (idrottspedagogik). IKT-kompetens framhålls och ska enligt förslaget integreras 
med idrottspedagogik. Examensarbetet får en mer strategisk placering ”näst sist” i 
grundutbildningen för ökade möjligheter för studenterna att färdigställa sitt examensarbete 
under pågående utbildning vilket, förutom en rad andra fördelar, kan gynna 
antagningsmöjligheten till studier på avancerad nivå. Dessutom föreslås en ny 
arbetmarknadsanknuten kurs ligga i direkt anslutning till examensarbetet för att stärka 
studenternas identitet som idrottspedagog relaterat till en särskild yrkesverksamhet. 
 
En strävan för programrådet i programutvecklingen bör enligt strategigruppens mening vara att 
ytterligare öka samverkan mellan de ingående institutionerna. Programmets namn bör enligt 
strategigruppen diskuteras. Namnet ska riktas mot de kompetenser som programmet utvecklar 
(för tydligare positionering på arbetsmarknaden), programnamnet bör också innehålla 
huvudämnet (för att också öka studenternas identifikation med sitt huvudämne). Ett förslag är 
”Idrottsstrategprogrammet med inriktning mot idrottspedagogik” (jämför ”Tränarprogrammet 
med inriktning mot Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi”). I Sverige finns för 

                                                 
17 Innehållet baseras på definitionen av idrottspedagogik i enlighet med följande: Pedagogik är en vetenskaplig 
disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, 
kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika 
aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik 
studeras dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa 
värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, 
grupper och individer. 
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närvarande ingen akademisk utbildning med tydlig idrottspedagogisk inriktning vilket 
ytterligare motiverar att idrottspedagogik på något sätt synliggörs i relation till programmets 
namn. Ett annat namnförslag blir därför ”Idrottspedagogprogrammet”, möjligen med tillägget 
”med inriktning mot organisation och ledarskap” eller ”med inriktning mot strategiskt arbete”.  
 
Vid en sökning 140826 på ”antagning.se” där Sveriges högskoleutbildningar listas visar det sig 
att det i dagsläget inte finns något idrottspedagogprogram i Sverige (0 träffar), det finns dock 
utbildningar med innehållet idrottspedagogik (Örebro) och utbildningar som gör anspråk på att 
utbilda idrottspedagog(er) (Örebro + IVP Umeå). Utbildningar med koppling till 
idrottsvetenskap ger 169 träffar. Sport management ger 10 träffar varav 3 för Umeå (IVP + 2 
magisterkurser). Detta kan vara en indikation på att en nationell positionering av programmet 
(här i huvudsak till namnfrågan) ska fokusera begreppet idrottspedagogik på något sätt medan 
Idrottsvetenskap förefaller vara mer vanligt och svårare att definiera. Se också tidigare 
resonemang om idrottsvetenskap, programinnehållet i det här presenterade förslaget faller 
under denna kategori av program.  
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Tabell 1: Struktur över medverkande institutioner och antal hp i nuvarande program med inriktningar 
samt förslag till ny programstruktur. 

                                                 
18 Momentnamnen är arbetsnamn. Detta är justeringar av nuvarande moment och integrerar delar av nuvarande 
ledarskapsmetodik. Momenten på första terminen föreslås integreras/kopplas tydligare till en specifik 
organisation/kontext som t.ex. skola, kommunens fritidsverksamhet, idrottsföreningar och -förbund etc. så 
organisationstemat/ledningstemat/arbetslivsanknytningen finns med redan från början. 
19 Som ovan så är detta exemepl för att försöka belysa huvuddragen 
20 Här är det relevant att diskutera om det är externredovisning och ekonomistyrning  (dvs den andra halvan av 
A-kursen) som är mer relevant för alla IVP-studenter att erhålla (än dagens merknadsföring och org/ledning) 
21 Här kan kost och medicin från föregående kurser knytas till det idrottspedagogiska hälsopromotionsarbetet 
mer allmänt eller till idrott och  fysisk aktivitet mer specifikt.  
22 Här står informatik kvar med enbart sitt tidigare innehåll men integrerat – strategigruppen förespråkar att det 
undersöks om det finns utrymme för att inom denna kurs hantera nämnda tekniska utveckling i allmänhet men att 
kursen då eventuellt behöver ett annat namn. Ett alternativ är att informatik ger en kurs först som innefattar dessa 

  IVP inr 
 ledarskap och 

hälsa/friskvård (health 
promotion). 20pl 

 
IVP inr  ledarskap och 
organisation (sport 
management) 20 pl 

Reviderat program förslag utan 
inriktningar 40 pl  

HT T1 Idrottspedagogik 22,5:  
Idrott & hälsa i ett 
samhällspersp. 7,5 
Idrott, ledarskap, lärande 
7,5 
Idrott, fostran och 
socialisation 7,5 
Leadership in sport & 
healthpromotion activities 
7,5 

Gemensamt Idrottspedagogik 3018  
Idrott i ett samhällskontext 10 
Individens & idrottens utveckling  
& fostran 10 
Idrott, lärande & ledarskap 10 
 

VT  
T2 

Idrottsmedicin G1 15  
Grundl idrottsmedicin 7,5 
Grundl idrottsfysiologi 7,5 
Idrottspsykologi 15  

Gemensamt Idrottsmedicin 7,5 
Idrottspedagogik 22,519 
Strategisk ledning & utveckling, 
organisering/utbildning av barn-
/vuxenidrott, bredd, motion & elit. 
Forsknings- och utredningsmetodik 

HT  
T3 

Företagsekonomi A04 15 
Marknadsföring 7,5 
FTG:s org & ledning 7,5 
Idrottspedagogik 15 
Idrottsped forskn 7,5 
Utbplanering 7,5  

Gemensamt Företagsekonomi 1520 
Kostvetenskap 7,5 
Idrottspedagogik 7,5 
Idrott och strategiskt hälsoarbete21 
 

VT  
T4 

Kost & näring 15  
Livsmkemi, fysiologi, 
metabolism 7,5 
Näringslära 7,5 
Idrottsped & 
hälsopromotion 15  

Idrottspedagogik 22,5  
Organisationsteori 7,5 
Strategiskt ledarskap 7,5 
Evenemangs-/projledning 
7,5 
Informationsteknologi för 
projarb 7,5 

Idrottspedagogik 7,5 + Informatik 
7,5 hp 
Evenemangs-, projekt- och 
föreningsledning med IKT-stöd22 
Idrottsjuridik 15 
 

HT  
T5 

Idrottsped, ledarsk & 
friskvård 7,5  
Friskvårdsmetodik 7,5 
Idrottsmedicin G2 15 
Idrott & hälsa 4,5 
Idrotts- & arbfysiologi 4,5 
Basal fo-metodik 6 

Idrottsjuridik 15 
Företagsek A61 15  
Externredovisning 7,5 
Ekonomistyrning 7,5 

Valbar termin för specialisering 
3023 (distans/nät/frist) 
Utlandsstudier 
 

VT  
T6 

Idrottspedagogik 30  
Idrottsped fo-met II 15 
Exarbete (alt praktik m 
exarbete) 15  

Gemensamt Idrottspedagogik 30  
Forskningsmetod 7,5  Praktik med 
examensarbete/kand 15 
Arbetslivsanknuten kurs 7,524 
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Förändringar mellan nuvarande och det föreslagna programmet illustreras som skillnader i 
högskolepoäng i tabell 2 nedan. Det är i vissa fall svårt att ange ett poängantal för en enskild 
institution då det i förslaget finns valbara kurser – en institution kan sålunda få såväl färre som 
fler poäng totalt under programmet i jämförelse med nuvarande poängfördelning.  
 
 

 
Tabell 2. Nuvarande och föreslagna poängomfattning per huvudområde/institution 
 
 
Profilering, breddning och fördjupning  
I fokus för strategigruppens arbete har legat de centrala problemområden som 2013 års 
utredning startade med, programförslaget utgår sålunda ifrån intentionen att öka söktrycket 
samt skapa hållbara ekonomiska och  organisatoriska strukturer där studentantalets variation 
inte får lika stort genomslag för det praktiska arbetet och därmed kvaliteten. Detta har resulterat 
i ett program utan inriktningar25 (men med valbara kurser) och med tydligare profilering mot 
strategiskt ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling. Detta konkretiseras i förslaget 
dels genom justering av innehållet i de idrottspedagogiska kurserna, dels genom viss justering 
i antalet poäng för olika ämnen. Ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling både för 
idrottsområdet och andra områden är starkt förankrat i forskning på pedagogiska institutionen 
vilken har en framträdande nationell position (Wirén Åkesson, 2014) 26. Att öka studenternas 
konkurrenskraft är utifrån både alumnenkäterna och de nu genomförda studentintervjuerna 
mycket viktigt för söktrycket då deras verkliga och upplevda anställningsmöjligheter starkt 
korrelerar med hur de presenterar utbildningen för andra, om de rekommenderar den eller ej 
osv. Denna verkliga och upplevda möjlighet till anställning påverkar deras bild av programmet 
mer än de upplevelser de har under själva utbildningen. Programmets, kursernas och 
momentens namn bör i det fortsatta arbetet ses över i linje med att profilera och positionera 
programmet. 

                                                 
båda innehåll (IKT för träning och hälsa + projektverktyg) och därefter genomförs en projektkurs i 
idrottspedagogik där delar av IKT-stödet nyttjas 
23 Här föreslås att programvägledaren ger förslag på studiegång som ger röd tråd, t.ex. kan ett mer hälsoinriktat 
spår skapas alternativt djupare idrottsinriktat spår. Strategigruppen förespråkar att institutionerna även överväger 
nätbaserade och halvfartskurser i sitt utbud som ger studenterna möjlighet till specialisering. 
24 Här har skissats på en kurs som ska vara en möjlig förlängning av ett ex-arbete t.ex. en möjlighet att tillämpa 
(t.ex. utbilda andra i) kunskap som i ex-arbetet identifierats. 
25 När Idrottsvetenskapliga programmet utvecklades samt startades 2004 byggde strukturen med två inriktningar 
relaterade till arbetsmarknaden på 60 studieplatser. När antalet platser på programmet senare minskats till 40 är 
det inte ekonomiskt möjligt att bedriva undervisning under två terminer med specifika inriktningskurser vilket är 
huvudanledningen till avvecklingen av dessa.    
26 Här avses att Umeås idrottspedagogiska undervisning och forskning som tillsammans med ett fåtal andra 
lärosäten i avhandlingen i fråga lyfts fram som tongivande 

 IVP hälsa/friskvård 
”20pl”  

IVP ledarsapk & 
organisation ”20 pl”  

Reviderat program 40 pl 
(150hp + valbara 30hp) 

Idrottspedagogik 105 97,5 Min 105 (+ val) (-22,5) 
Företagsekonomi (15) 30 15 + val (-15) 
Informatik  7,5 7,5 + val (+/-0) 
Kostvetenskap  15  7,5 + val (-7,5) 
Idrottsmedicin 30 (15) 7,5 + val (-22,5) 
Juridik  15 15 + val (+/- 0) 
Psykologi 15 15 0 + val (-15) 
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Programmet ska svara mot arbetsmarknadens behov av arbetskraft skissat i tidigare avsnitt 
vad avser nivå (med betoning på den mellanstrategiska) och ska förbereda för arbete inom 
inte bara idrottsrörelsen utan också privata och offentliga aktörer med arbetsuppgifter med 
bäring mot idrott som fysisk aktivitet och/eller pedagogisk aktivitet (kommuner, landsting, 
friskvårdsinrättningar etc.). Samtidigt är det viktigt med en stark vetenskaplig skolning inom 
programmets kurser med kritisk granskning av idrottsverksamheter på olika nivåer för att 
kunna arbeta på en strategisk nivå i samhället, vilket också inkluderar att fortsätta akademiska 
studier ända upp till forskarnivån. Därför vill vi betona vikten av att det i kurserna ingår 
moment som tar hänsyn till de lokala utbildningsmålen med grund i de nationella 
examensmålen, exempelvis att kunna göra självständiga och kritiska bedömningar, att 
självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem, att kunna söka och värdera kunskap 
på vetenskaplig nivå, samt nå en beredskap att möta förändringar i det framtida arbetslivet 
inom det område som utbildningen avser. 
 
Programförslaget är relativt likt nuvarande IVP men har justerats med ”mindre kropp och 
träning” på individnivå och något mer idrottspedagogik som reviderar sina kurser mot ett 
tydligare strategiskt ledningsperspektiv. Förenklat uttryckt kan man säga att inom huvudämnet 
idrottspedagogik ”försvinner” friskvårdsbegreppt från utbildningen medan hälsa-perspektivet 
bevaras och i vissa avseenden stärks, exempelvis i relation till idrottens strategiska hälsoarbete. 
En annan justering är att idrottspsykologi helt utgår som obligatorisk kurs på programmet. 
Skälet till detta är främst institutionens egna uppfattningar om sin roll på programmet där man 
uttrycker en svårighet att undervisa inom liknande ämnen på flera (därmed konkurrerande) 
program. Idrottspedagogik är det ämne där studenten erhåller fördjupning medan breddning alt. 
specialisering sker genom goda möjligheter till valbara kurser även inom andra huvudområden, 
där även idrottspsykologi ingår. På samma sätt minskas de inom programmet obligatoriska 
poängen för idrottsmedicin och kostvetenskap.   
 
Programförslaget har också tagit hänsyn till fortsatta studier i huvudämnet på avancerad nivå 
vilket i korthet handlar om en tydligare inriktning mot strategisk ledning och utveckling av 
skilda idrottsorganisationer/verksamheter där det idag finns möjlighet på UmU att studera på 
avancerad nivå både med och utan idrottsinriktning, i pedagogik och idrottspedagogik27. 
Programmets innehåll ska också anpassas för att bättre förbereda för avancerade studier på 
temat strategiskt ledarskap och organisation vilket också kan tillvaratas i marknadsföring av 
programmet, det bör av presumtiva studenter upplevas mer självklart att läsa fyra år lika gärna 
som tre och det ska i marknadsföring/programinformation framgå hur programmet kopplas till 
forskning inom det idrottspedagogiska fältet. Programförslagets femte termin med valbara 
kurser ökar också möjligheten till internationellt utbyte med de internationella avtal UmU har 
med olika universitet världen över, samt när det också finns ett nätbaserat kursutbud att ta del 
av. Här vill strategigruppen betona att detta efterfrågas genom det internationaliseringsarbetet 
som pågår vid Umeå universitetet, genom de olika institutionerna och att kurser på engelska ses 
som ett självklart inslag i programmet, men inte heller här finner vi att det är vår uppgift att tala 
om vilka kurser/vilka ämnen det ska vara. I anslutning till en valbar termin inom ett program 
krävs ett väl genomarbetat utbud som är högt relevant för programmets studenter men också 

                                                 
27 Det pågår ett arbete kring den avancerade nivån men strategigruppen tänker sig att man kan ha kurser på 
avancerad nivå i samverkan med nu icke ingående institutioner/ämnen som epidemiologi, folkhälsovetenskap 
etc.  Det är svårt att inom ramen för denna rapport fånga och beskriva alla aspekter av studier på avancerad nivå 
med bäring mot det här föreslagna programmet men strategigruppen föreslår en tydlig strävan i det fortsatta 
revideringsarbetet där avancerad nivå får en mer självklar plats/blir en mer självklar fortsättning på programmet 
vilket också påverkas av de valbara kurserna i viss mån 
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stöd i form av resurser så deras utbildning verkligen ger dem den ökade kompetensen som är 
tänkt för en starkare anställningsbarhet. Denna flexibla termin 5 är också en viktig pussebit för 
att öka söktrycket till programmet.   
 
Genom analysen synliggörs att det vore önskvärt om Informatik kunde bredda sitt innehåll 
utifrån de egna föreslagna områdena ovan. Motiv till detta är att tekniker i form av t.ex. appar 
finns idag med inriktning både mot medicinska/fysiologiska och beteendevetenskapliga 
funktioner. Det är önskvärt att en idrottspedagog har god kännedom om denna ”nya” teknik – 
användningsområden, möjligheter och begränsningar – och en förståelse för hur den egna 
arbetsplatsen (kommunen, ett förbund, en friskvårsorganisation, elitidrottslag, i 
idrottsförening/förbund med aktivitetsrapportering etc) kan dra nytta av tekniken på ett etiskt 
och funktionellt sätt. Det finns också informationstekniskt stöd för projekt-/eventplanering 
vilket bedöms av stort värde att ha orientering kring och på ett pedagogiskt sätt kunna tillämpa. 
Det framgår av institutionssamtalet att institutionen är intresserad av att bredda sin undervisning 
inom programmet med denna typ av innehåll vilket då bör integreras med undervisning i 
idrottspedagogik. Denna typ av innehåll bedöms också som en viktig del i 
kommunikation/marknadsföring av programmet då få utbildningar av liknande slag förefaller 
ha inriktat sig på detta. 
 
Hur bidrar förändringarna till ökad kvalitet?  
Strategigruppen vill återkomma till de ledande principerna för arbetet. Kvalitet i ett 
tvärvetenskapligt program erhålls, med vårt sätt att se det, genom en stark vetenskaplig kärna, 
en tydlig och relevant kompetensprofil för programmet i fråga och gynnsamma ramfaktorer för 
undervisningens genomförande. Goda förutsättningar för kvalitet skapas enligt vår mening, i 
ett tvärvetenskapligt program med flera delaktiga institutioner, genom en balansgång mellan å 
ena sidan en för institutionen reguljär verksamhet och å andra sidan en anpassning till specifika 
önskemål från studenterna eller andra institutioner. Att förlägga programkurser nära den 
reguljära verksamheten eller som en del av denna skapar arbetsro och en tydlig vetenskaplig 
koppling in i undervisningen. Samtidigt riskerar ett sådat arbetssätt att bli så generellt att 
studenterna tappar den röda tråden mellan olika ämnesdiscipliner och hur dessa ska samverka 
till en relevant idrottsspecifik kompetens. Därför återkommer vi till behovet av att samverka 
ämnen emellan. Det finns inga enkla lösningar på detta. Vi är emellertid av uppfattningen att 
en stark idrottspedagogisk identitet hos studenterna underlättar för både dem och övriga 
institutioner att se var olika ämnen kommer in som en breddning av deras kompetens och hur 
det relaterar till den tänkta arbetsmarknaden, liksom att det underlättar för studenten att se sig 
själv som strateg snarare än ”tränare av kroppen”. Ett sätt att skapa en starkare 
idrottspedagogisk identitet är att låta studenterna genomföra fler poäng i ämnet innan man byter 
institution och/eller vara borta från sitt huvudämne under kortare tid än i nuläget (se tabell 1). 
Ett annat sätt är att tydligare kommunicera just den idrottspedagogiska kompetensen (kanske 
”på bekostnad” av den idrottsvetenskapliga), även i andra ämnen, ”hur kan du som 
idrottspedagog nyttja den här idrottsmedicinska kunskapen?” etc. Ytterligare ett sätt är att under 
den första terminen tydligare koppla de idrottspedagogiska studierna till olika organisationer 
och målgrupper för insatser/förändrings- eller utecklingsarbete vilket här har beaktats i skissen 
på de tre första idrottspedagogiska kurserna på programmet.  
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Bilaga 1: Ansökan programutvecklingsmedel (utan bilagor) 
 

 

Samhällsvetenskaplig fakultet 
Idrottsvetenskapliga programmet 
Programrådet Idrottsvetenskapliga 
programmet 
Inger Eliasson, programsamordnare 
 

2013-05-19 
Ansökan utvecklingsmedel 
Idrottsvetenskapliga 
programmet  
 

 

 

Till samhällsvetenskapliga fakulteten, re: dnr 223-650-13. 

Ansökan av särskilda utvecklingsmedel för Idrottsvetenskapliga programmet 2013 

 

Inom Idrottsvetenskapliga programmet samordnas idag 7 olika institutioner vid Umeå universitet och 

antalet studenter uppgår under läsåret till ca 100-120. Värdinstitution för programmet är Pedagogiska 

institutionen. Programmets tvärvetenskapliga och fakultetsöverskridande organisationsform innebär 

krav på ett samordnande arbete i relation till utveckling av programmet för att hålla en hög 

utbildningskvalitet. Utifrån programrådets verksamhetsplan för 2013 (bilaga 1) som utformats utifrån 

beslut om programrådets uppgifter (Dnr 502-1141-12), programrådets möten under 2012/2013 och 

en analys av utvecklingsbehov som pågår under våren 2013 på pedagogiska institutionen (bilaga 2) har 

behov av resurser för nedanstående utvecklingsarbete identifierats och prioriterats för hösten 

2013/våren 2014.  

 

• En djupgående analys behöver genomföras av programmets utformning i relation till 

medverkande institutioners innehåll, forsknings- och utbildningsmiljö, ekonomiska 

och vetenskapliga förutsättningar för att driva de två befintliga inriktningarna, samt 

dess relevans i relation till de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden och i 

samhället idag. Ett av målen är att arbetet kan mynna ut i förslag till revidering av 

programmets utbildningsbeskrivning, innehåll, antalet studieplatser etc. för en hållbar 

och högkvalitativ idrottsvetenskaplig utbildning med tydligt strategiskt 

ledarskapsperspektiv. Vidare ingår en analys av befintlig kommunikation och 

marknadsföring av programmet för rekrytering av studenter och hur den kan 

förbättras genom hemsidan och andra webbaserade verktyg. Summa 60 000:-  

 

• Under 2013 har programrådet för avsikt att genomföra ett särskilt omfattande arbete 

med utveckling av en modell för att undersöka, och kontinuerligt analysera, hur väl 

programmet når upp till de lokala och nationella målen för kandidatexamen inom 

ramen för idrottsvetenskapliga programmets olika kurser. I uppdraget ingår att 

genomföra en uppföljning och dokumentation utifrån alla kurser som gavs under 2012. 

Här ingår också att föreslå former för att i framtiden hantera, bevaka och kommunicera 

utvärdering av kursinnehåll i relation till progression av utbildningsinnehåll, generiska 

kompetenser, forskningsmetod och genusinslag. Summa 40 000:-   

 

• Under 2013 är avsikten att stärka samverkan med för programmet berörda externa 

och interna institutioner. Det innebär ett extra arbete i form av en identifiering och 

analys av de samverkansbehov och intressen som finns i första hand externt 

(Västerbottens Idrottsförbund och näraliggande kommuner/landsting/länsstyrelser) 

men också internt (Idrottshögskolan och enheten för externa relationer tex.) samt 
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undersöka möjligheter till extern finansiering för Idrottsvetenskapliga programmet. 

Summa 40 000:-  

 

Detta är särskilt viktiga delar som identifierats i behov av extra resurser under 2013 inom ramen för 

det fakultetsöverskridande program som Idrottsvetenskapliga programmet är. Vid bemanning av 

uppdragen kan arbetet lämpligen utföras av personal/programrådsledamöter från flera av de inom 

programmet medverkande institutionerna.  

 

Sammanlagt ansöker härmed Idrottsvetenskapliga programmets programråd om 140 000 kronor i 

extra resursförstärkning för ht 2013/vt 2014.  

 
Idrottsvetenskapliga programmets programråd 

 

Programsamordnare Inger Eliasson 
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Bilaga 2: resultatsammanställning studentsamtal 

Progutv 2013 Programstruktur  
Positivt  

• Inriktningarna  
Man hittar sin ”plats” när man kommer på sin inriktning, allt blir klarare och man påminns om att 
”juste ja, det var Sport management jag läste”   

• Djup och bred kunskapsbas.  
Det anses både positivt och negativt att programmet är så brett, det pluggas i mellan sju institutioner. 
Vissa säger att det är bra med att ha en grund i flera ämnen, medans röster höjs om ”onödiga kurser” 
exempel ”Ja jag som läser Sport management förstår ju inte riktigt varför vi ska läsa idrottsmedicin” 

• Casearbeten 
Positivt med de Case arbetena som man kommer i kontakt med näringslivet. Kul med arbeten som man 
får ringa själv till personer i föreningar och liknande. Projektledningskursen anses vara väldigt 
relevant 

• Information fungerar bra, man tar hand om sina studenter 
Man får ofta mail skickade till sig istället för att gå in och kolla på plattformen  

• Blir tydligare ju längre man studerar 
Första året känns lite diffust, men allt eftersom man kommer in på sin inriktning så känns allt klarare. 

Negativt 
• Sen inriktning  

Skulle varit bättre och klarare om inriktningarna börjar tidigare 

• Diffust första 1 ½ år  
Oklara kurser och varför vi som egentligen ska plugga olika saker ska läsa samma kurser.  

• Låga krav i början av programmet 
Låga krav i början med pedagogiken, man är inte beredd för det höga tempot som kommer i tex 
företagsekonomin. 

• För lite praktiska inslag 
Saknas praktik eller liknande 

• Svårt att förstå utbildningen i ett sammanhang 
Det diffusa första året gör det svårt att greppa vad man egentligen pluggar. 

• Olika arbetssätt mellan de olika institutionerna  
Varierande tempo, vissa kräver 40 timmar plugg i veckan, medans vissa kräver mycket mindre. 

• Saknas röd tråd, onödigt för en Management student att läsa medicin 

• Ojämn studietakt 

• Saknas inom Health Promotion en hälsoprofilbedömning 

• Programbeskrivningen stämmer inte överens med studenten uppfattning om programmet 

Färdigheter  
Positivt 

• Kritiskt tänkande 
Under studietiden är de intervjuade överens om att man lär sig att tänka kritiskt och lär sig att 
ifrågasätta saker på ett helt nytt sätt än innan. 

• Tänka i olika banor och perspektiv 

• Bra grund för kommande arbetsliv 
Den grunden som man har fått på programmet kommer att leda till att det är lättare att förstå och 
komma in i organisationer när man väl är ute i arbetslivet.  

• Arbetsspecifika kunskaper 
Konkreta moment där man får integrera och samarbeta med organisationer. Projektledningskursen tas 
upp som ett bra exempel på detta. 

• Hantera information 
På ett effektivare sätt hitta relevant information Exempelvis vid litteratursökning. 
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• Generell kunskap 
Bred kunskapsbas att stå på.  
 

Negativt 
• Stort bortfall av studenter 

Många studenter hoppar av under programmets gång 
• Svårt att förstå programmet i ett sammanhang och få en tydlig bild 

Första 1.5 åren då man läser på olika institutioner upplevs som förvirrande och det är svårt att bilda sig 
en uppfattning av hur programmet kommer att ta form. 

• Oklart syfte med vissa kurser, till exempel idrottens historia  
De intervjuade studenterna menar att vissa kurser känns som utfyllnad utan att egentligen fylla någon 
funktion för framtiden. Avsaknad av relevans i kurserna.  

Möjligheter 
Utveckling av programmet 

• Lära sig om retorik, förmågan att tala inför en grupp.  
 Mer fokus på hur man framför muntliga presentationer 

• Utveckla det praktiska, mer projektinriktad undervisning.  
Fokus på utveckling av undervisningen i form att man jobbar i små projekt som liknar de projekt som 
bedrivs i arbetslivet 

• Engagera externa aktörer så man får en större samverkan mellan studenter och arbetsliv 
 

2014 – Utvärdering av Sport management och hälsa friskvårdsprogrammet, Umeå universitet. Totalt 
deltagande studenter i intervjun: 6 St 
Programstruktur 
Positivt  

• Stor variation 
Man får läsa lite om mycket, man får en stor kunskapsbas. 

• Kopplingar till näringslivet 
Båda inriktningarna är överens att på de kurser de har fått arbeta mot arbetslivet varit väldigt givande. 

• Bra med inriktningar (väldigt viktigt) 
Bra att man kan profilera sig mot en tydligare arbetsmarknad 

• Profilinriktningen på Sport management  
Upplevs som väldigt bra, ger en tydligare bild på vad vi håller på med. 

• Projektkurserna på sport management  
Väldigt bra koppling till näringsliv, ger en extra kick att jobba med/mot verkliga aktörer. Många fick en 
tydligare bild om hur det fungerar på arbetsmarknaden. Inspirerade och de intervjuade studenterna 
upplevde en större tro på sig själv inför framtiden. 

• Bra med många institutioner  
Om man ska läsa vidare är det bra att ha testat på olika ämnen för att veta vad man är intresserad av. 

• Nöjda med information 
Information från lärare och studievägledare har funnits tillgänglig under hela studietiden, Studenterna 
säger dock att det är deras eget ansvar att hålla koll på sin tillvaro 

Negativt 
• Pedagogikkurserna i början på programmet 

Kursernas innehöll ifrågasätts, då man menar att man inte förstår på vilket sätt man kommer ha 
användning av dessa kurser i framtiden. Idrottens historia tas upp som ett exempel och leadership in 
health promotion kursen.  

• Oklar inledning på programmet 
Första kurserna kan upplevas som lite vilseledande, avsaknad av en röd tråd då vissa kurser känns svåra 
att koppla ihop med profilinriktningarna. 

• Låg tempo 
Sätts för lite krav i början, speciellt på pedagogikkurserna. 
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• Stort glapp mellan universitet och arbetsliv + kopplingar 
De intervjuade ansåg att det bedrevs alldeles för lite samarbete mellan universitet och arbetsmarknaden.  

• För lite praktiska inslag 
Studenterna tar vid flertalet tillfällen upp att praktik saknas  

• För mycket vetenskaplig metod 
Känns överflödigt med 22.5 poäng. Upplevs som en liten skillnad mellan idr.ped forskning I Och idr.ped 
forskning II 

• Idrottsmedicin (Sport management)  
Onödigt för en sport manager att studera idrottsmedicin då inte kursen fyller något syfte i en framtida 
arbetsmarknad 

• För lite fördjupning  
För sen inriktning gör att man kanske inte riktigt får all den kunskap som behövs/eftersöks 

• Upplägget av kurser 
Att examensarbetet ligger på våren då de flesta studenter upplever att de har svårt att hinna framställa 
ett bra arbete, och detta med tidspress att man går ut och tar examen. 
 

Färdigheter  
Positivt 

• Bred kompetens 
Får en bred kunskapsbas om många kunskapsområden i och med att vi läser på så många institutioner.  

• Kunskap om organisationer 
Vi lär oss mycket om hur en organisation ser ut och fungerar vilket upplevs som väldigt nyttigt. 

• Planera sin egen tid 
Man lär sig jobba mot deadlines. 

• Samarbete 
Mycket grupparbeten vilket har gjort att man har blivit bättre på att samarbete med eller i grupper. 

• Kunskap om ekonomi (Sport management) 
Bra att ha en baskunskap om ekonomi speciellt eftersom det är organisationer och föreningars A och O 
för att kunna överleva. 

• Kritisk tänkande  
Vi har lärt oss att inte ta saker för givet utan att granska saker från ett oberoende perspektiv. 

 
Negativt  

• Få tar examen 
Programmets upplägg bidrar till att få tar examen på våren  

• Inte experter på något utan bra på allt. 
Upplevs både som bra och dåligt, kan kännas en viss avsaknad av en viss expertis. 

 
Möjligheter 
Utveckling av programmet 

• Börja inriktning efter 1 år 
Genom att starta en tidigare inriktning kan man kanske motverka tidiga avhopp och profileringen mot 
arbetsmarknaden blir klarare. 

• Examensarbete på hösten 
Lägg examensarbetet på hösten då motivationen kanske är lite högre och man har mer tid på sig att 
komplettera om något saknas så man ändå kan ta sin examen till våren. 

• Praktik 
Igen, påbörja ett samarbete med intressanta aktörer för att eventuellt få till någon sorts praktik så man 
får både teoretisk och praktisk kunskap. 

• Göra examensarbete på olika institutioner 
Genom möjligheten med valbara kurser så skulle man kunna individuellt välja den inriktningen som 
gynnar dig mest i ditt arbetsliv. Detta kan ur ett marknadsföringsperspektiv ses som ett starkt argument 
för att just välja Umeå universitet. 

• Samarbete med idrottsrörelsen och näringslivet. 
Ett mer integrerat samarbete mellan med dessa två aktörer för att kunna få bättre förutsättningar inför 
arbetslivet samtidigt som det skapar legitimitet till programmet. 
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• Bort med idrottsmedicin (Sport management) Minska vetenskaplig metod. 
En ovärd kurs och alltså ovärda 15 hp för de som läser Sport management, minska den vetenskapliga 
metoden med minst 7.5 hp då det upplevs som en upprepning att både läsa idr.ped forskning I och idr.ped 
forskning II. 

• Valbara kurser 
De intervjuade studenterna föreslår att varje student ska kunna välja ett antal kurser (hänger ihop med 
exemplet ovan då om man skulle ta bort 15 hp idr.med. och 7.5 från vetenskaplig metod så har man 22.5 
poäng att välja kurser som man anser vara mer givande)  

• Avgränsa programmet så blir mer ledarskapskurser  
Främst Sport management – Anser att man ska smalna av programmet och ge det en tydligare 
spetskompetens inom ledarskap och organisation. Följer man exemplet ovan så har man ytterligare 22.5 
poäng som man kan använda till att få mer kunskap om ledarskap. 
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Bilaga 3: institutionssamtalen, samtalsunderlag 
Idrottsvetenskapliga programmet – utvecklingsmedel SAMFAK 2014 
Samtalsunderlag 140304/ institutionssamtal (P/BP, SR, lärare m fl) 
 
Idrottsvetenskapliga programmet (IVP) är ett tvärvetenskapligt program med sju medverkande 
institutioner där Pedagogiska institutionen är värdinstitution. Det är också i idrottspedagogik 
studenterna tar examen. Programmet har två inriktningar; ledarskap/organisation respektive 
hälsa/friskvård. Inledningsvis hade programmet 60 platser men nu finns 40 platser att fördela 
på två inriktningar vilket är för få varför föreliggande utredning avser utmynna i alternativa 
förslag på programstruktur och innehåll – för att bland annat öka attraktionskraft och 
genomströmning.  
En förstudie genomförd våren 2013 visade att det finns behov av en tydligare positionering av 
programmet som ett strategiskt idrottsvetenskapligt program. Samma studie visade också att 
det behövs en tydligare tanke om hållbarhet för programmet vilket bland annat innefattar att 
uppdatera kursinnehållet i relation till arbetsmarknaden, stärkt forskningsanknytning, ökade 
möjligheter till studier på avancerad nivå och utökat internationellt utbyte. Det är viktigt att det 
finns goda möjligheter för högkvalitativ undervisning med vetenskapligt kompetenta och 
engagerade lärare och fortsatt god anknytning till nuvarande och framtida arbetsmarknad. 
IVP:s programråd har beviljats fakultetsmedel för att undersöka de medverkande 
institutionernas uppfattningar och idéer kring IVP:s framtida innehåll och utformning. I 
utredningsarbetet fokuseras följande institutionsspecifika frågor: 
 

1. Vilket innehåll, i vid bemärkelse, ser er institution (utifrån er egen ämneshorisont) som 

centralt för ett idrottsvetenskapligt (eller idrottsstrategiskt) program? För att bli ett 

program med tydligare strategisk profil – vad kan ert ämne/era forskningsmiljöer bidra 

med? 

 

2. Vilka samverkansprojekt finns på institutionen som kan vara av intresse för ett 

strategiskt idrottsvetenskapligt program? Finns internationella utblickar/samarbeten 

av relevans? 

 

3. Vilka möjligheter och vilket intresse finns hos er institution för att medverka i ett 

framtida IVP och vilken organisering/struktur är hållbar? Finns t.ex. intresse för att ingå 

på annat sätt än i dagsläget (som t.ex. valbar kurs), och/eller med delvis annat 

innehåll? Finns intresse/möjligheter för praktikrelaterad kurs? Kurser på engelska? 

 
4. Vilka specifika problem och möjligheter kan identifieras för det egna ämnet i relation 

till IVP? Vilka förutsättningar är särskilt viktiga för att kunna genomföra bra 

undervisning på IVP?  

 
Samtalet tar ca 60 minuter och sker under mars-april. Samtalen bokas via 
http://doodle.com/97byesas5ibfpq2e eller direkt med Anna Renström, Pedagogiska 
institutionen anna.renstrom@umu.se tfn 090-786 64 44  
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Bilaga 4: Synpunkter från Idrottshögskolans Utbildningsråd 140912 

Vid ett möte 140912 presenterades bakgrunden till arbetet och en diskussion fördes om det 
föreliggande revideringsförslaget bl.a. utifrån Utbildningsrådets (UR) roll som remissinstans 
och stöd i arbetet med utveckling/revidering av idrottsrelaterade utbildningar. Synpunkterna 
dokumenterades av Anna Renström, strategigruppen, för programrådets räkning att vidare 
bearbeta i det fortatta arbetet med IVP.  

Den övergripande responsen på utredningens konklusioner var positiv Utbildningsrådet lyfte 
önskningar och synpunkter som förenklat kan beskrivas som en form av motsättning mellan å 
ena sidan akademi och arbetsliv (jämför t.ex. med utredningen från 2013 där detta också 
problematiseras). Exempelvis finns enligt UR ett behov av starkt akademisk identitet, t.ex. 
genom skolning i vetenskaplig metod, samtidigt som det också finns ett behov av att 
konkretisera en tvärvetenskaplig utbildning av det här slaget med praktiknära inslag. UR 
uttryckte några specifika önskemål rörande programrådets vidare arbete. 

 
- En tydlig positionering av programmet som ”strategiskt inriktat” är viktigt och det 

föreslagna namnet ”Idrottsstrategprogrammet med inriktning mot idrottspedagogik” 
mottogs mycket positivt, däremot var hållningen till ”Idrottspedagogprogrammet” mer 
restriktiv. 

- Programmet ska förmedla en stark akademisk identitet, exempelvis bör det tidigt och 
tydligt kommuniceras att detta är en fil. kand-utbildning med administrativ inriktning. 
Det kan vara en utmaning att göra detta på ett lockande sätt men det är viktigt att 
rekrytera ”rätt” studenter och inte använda missvisande information, bilder etc. I den 
akademiska identiteten ligger bl.a. förmågan till professionella bedömningar vilket 
förutsätter (i likhet med många andra arbetsområden) vetenskaplig skolning, t.ex. goda 
färdigheter i analys av data. På liknande tema lyftes också behovet av att särskilja sig 
från kortare icke-akademiska idrotts-/hälsoutbildningar (mot bakgrund av 
arbetsmarknadsanalysen). 

- Tvärvetenskapliga program är svåra att marknadsföra och det är också svårt för 
studenterna att hitta en yrkesidentitet under studietiden. Därför betonades behovet av 
externa kontakter tidigt i utbildningen (och inte enbart under den ”praktiknära” kursen 
i slutet av programmet). Denna typ av inslag bör signaleras via kurs-/momentnamn. 
Det ställs också krav på UmU:s utbildningar att i viss mån definiera en arbetsmarknad, 
programrådet bör beakta detta i t.ex. programbeskrivningen. 

- Vid arbetet med valbara kurser måste man beakta att det bör vara en ”snäv” 
studiegång, det ska inte gå att läsa ”precis vad man vill” om det senare visar sig finnas 
mer lämpliga studiegångar.  

- Ett specifikt innehåll som framhålls som relevant i denna typ av program var någon 
form av organisationspsykologi (i bemärkelsen kunna arbeta med andra, i grupp, leda 
projekt osv, alltså en i viss mån HR-orienterad approach) 

- Slutligen lyftes en synpunkt på arbetets fortskridande mer generellt: UR betonar att det 
är mycket viktigt hur revideringsarbetet kommuniceras till nuvarande studenter så att 
det inte missuppfattas t.ex. som att nuvarande program är dåligt. 
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Bilaga 5: Underlag för programutveckling IVP (2013) 
 

Underlag för programutveckling IVP 
 

Detta underlag från Pedagogiska institutionen syftar till att identifiera viktiga perspektiv 
på programutveckling av det Idrottsvetenskaplig programmet (IVP) och att peka ut 
specifika vidare utredningsbehov. Sammanställningar och analyser i underlaget görs 
huvudsakligen med utgångspunkt från att Pedagogiska institutionen är värdinstitution för 
programmet och att idrottspedagogik är det huvudområde man som student tar examen i. 
Det sammantagna intrycket är att IVP är ett program som uppskattas av studenter och att 
utbildningen leder till relevant arbete. Underlagets syfte är dock att identifiera 
utvecklingsbehov varför fokus ligger på att lyfta områden med behov av förändring eller 
förbättring. 

 
IVP  har sedan 2007 haft ett försämrat söktryck och i viss mån även en minskad 
genomströmning vilket påverkat möjligheterna till långsiktig planering och kvalitetsarbete. De 
två inriktningarna ”Ledarskap och hälsa/friskvård” repsektive ”Ledarskap och 
organisation”har under vt 2013 5 respektive 15 studenter. För ekonomisk bärighet krävs ca 20 
studenter per kurs eller totalt 40 studenter28. Det har under åren varierat hur studenterna 
fördelat sig mellan inriktningarna och en snedfördelning mellan inriktningarna är inget stort 
ekonomiskt problem för institutionen så länge det totala antalet studenter är tillräckligt då medel 
kan omfördelas. Det finns dock pedagogiska nackdelar med att t.ex. på en friskvårdsinriktning 
bedriva ledarskapsövningar med ett fåtal studenter. I olika institutionsinterna material29 
konstateras också att en kurs inte kan ha hur få timmar som helst av såväl kvalitets- som 
arbetsmiljöskäl dvs. det finns en nedre gräns för när den totala studentpengen för en kursgrupp 
inte räcker till för att göra ens den mest basala undervisning. En liknande bild, med för få 
studenter för ekonomisk bärighet, kan tydligt ses för våren 2014 – i dagsläget finns ca 35 aktiva 
studenter på termin 2 av de 44 som ursprungligen antogs, det blir sålunda även våren 2014 för 
få studenter som ska fördela sig mellan de två inriktningarna. Situationen har aktualiserat en 
genomlysning av utvecklingsbehov hos programmet och särskilt insatser som ger ekonomisk 
hållbarhet dvs. insatser som dels positionerar programmet i ett arbetsmarknadsperspektiv på ett 
sätt som stimulerar långsiktigt högt söktryck, dels möjliggör hög kvalitet i ett akademiskt 
perspektiv. 
 
Metod och resurser 
Underlaget grundar sig på sammanställning och analys av dokument med relevans för 
programmet. Materialet kan delas in i dokument som direkt rör IVP (som exemeplvis 
programrådsprotokoll och antagningsstatistik) och dokument med indirekt betydelse för IVP 
(institutionens strategier för utbildning/forskning, området Idrottspedagogiks strategier och 
planer, universitetets övergripande riktlinjer mm.). En översikt av de dokument som ligger till 
grund för detta underlag finns i bilaga 1.  
 
Befintlig dokumentation har under april-maj 2013 kompletterats med  

a) En enkät till institutionens lärare som undervisar på IVP samt studeranderepresentanter 
för programmet. Enkäten syftade till att få fler perspektiv på programmets möjligheter 
och svårigheter. Sammanställningen presenteras i bilaga 2. 

                                                 
28 Studierektors beräkning för ekonomisk bärighet. Beräkningarna avser Pedagogiska institutionen. 
29 Bl.a. återkommer detta som en arbetsmiljöfråga kopplad till institutionens bemanningsprinciper 
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b) Statistik för programmets antagning och genomströmning har uppdaterats och 
innebörden diskuterats med programstudievägledaren. Denna sammanställning 
presenteras i bilaga 3.  

c) Analys av avbrottsfrekvens och avbrottsenkäter, denna presenteras i bilaga 4. 
d) Analys av alumnenkät genomförd våren 2013, presenteras i bilaga 5 

 
Datainsamling har också skett i form av genomläsning av programvärderingar och samtal med 
strategiska personer som Områdesledare Idrottspedagogik, Pedagogiskt ansvarig 
Idrottspedagogik, Studievägledare Idrott, Studierektor och Programordförande. Dessa data 
presenteras enbart i löptext. 
 
Bakgrund – allmänt om programmet 
Idrottspedagogisk utbildning och det idrottsvetenskapliga programmet har funnits på 
Pedagogiska institutionen i något varierande former och under olika beteckningar sedan 1985. 
Nuvarande form med två inriktningar (friskvård/hälsa respektive sport management) fick IVP 
2004. Pedagogiska institutionen är värdinstitution och för närvarande ingår ytterligare 6 
institutioner i programmet.30Programmet är anpassat efter de riktlinjer som utgår från EU via 
dess särskilda organ och program för högre idrottsutbildning – ENSSEE (European Network of 
Sport Science, Education and Employment), AEHESIS (Aligning a European Higher 
Educational Structure In Sport Science) och EOSE (European Observatoire of Sport and 
Employment). Dessa riktlinjer grundar sig på den europeiska arbetsmarknadens faktiska och 
förväntade behov av kvalificerad arbetskraft inom idrottssektorns fyra segment – Sport 
management, Health and Fitness, Physical Education och Sport Coaching. Samtliga dessa 
segment är i dag, om än i olika grad, relevanta för en framtida idrottsvetare/idrottspedagog. De 
förändringar som genomförts av programmet har varit förankrade i denna typ av utbildnings- 
och arbetsmarknasdperspektiv. 2004 justerades också vissa av behörighetskraven i bl.a. 
historia31. Nuvarande antagningskrav är allmän behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, 
Samhällskunskap A. För vissa kurser har studenterna dispens t.ex. får de läsa Företagsekonomi 
som egentligen kräver Matematik C. 
 
Pedagogiska institutionens kurser inom programmet har genomgående varit förankrade mot 
institutionens (forsknings)område Idrottspedagogik (tidigare Verksamhetsområdet Idrott). 
Uppföljningar av studenterna har visat förhållandevis god matchning mellan utbildning och 
arbetsmarknad. Analysen av avbrottsenkäter visar att de som slutar programmet inte gör det  
 
 
för att man anser programmet vara dåligt, tvärtom, visar både programutvärderingar och 
avbrottsenkäter, att huvuddelen av studenterna är nöjda med programmet som helhet. 
 
Antagningsbetygen har som helhet sjunkit. 2005 krävdes 15,38 i gymnasiebetyg och 0,7 på 
högskoleprovet, 2008 och 2009 låg motsvarande siffror på ca 11,0 och 0,1. År 2012 krävdes 
lite högre betyg igen, 14,9 respektive 0,5. I praktiken kan studenter alltså vissa år antas på 0,1 
på högskoleprovet medan det krävs Väl Godkända betyg för gymnasiekvoten32. En generell 

                                                 
30 Juridik, Företagsekonomi, Idrottsmedicin, Kost, Informatik, Psykologi 
31 Frågan om behörighet inom programmet mellan olika kurser har också diskuterats i programrådet, tex. hur 
många programpoäng  studenten  måste ha för att läsa vissa kurser inom programmet, se t.ex. 
programrådsprotokoll 121206 p3:3 
32 Det finns några förbehåll med återgivandet av antagning men som helhet är bilden att det blir en polarisering 
på programmet med de ”duktiga” studenterna och de mindre duktiga, detta sammanfaller enligt bla 
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bedömning av studievägledaren är att många av de som antas sent (oftast som reserver) utgör 
en större andel av de som sedan hoppar av studierna av olika skäl och/eller har svårare att klara 
av studierna. Programmet hade ursprungligen 60 platser men i nuläget finns 40 platser att 
fördela på två intriktningar. Nuvarande struktur består av en termins studier (ht) vid 
Pedagogiska institutionen (baskurs I + idrottsmetodik), därefter följer 1,5 terminers studier (vt, 
halva ht) vid andra institutioner och sedan återkommer studenterna till baskurs II på sin andra 
hösttermin. Efter detta studerar man på respektive inriktning för att avslutningsvis läsa 
forskningskurs och uppsatskurs gemensamt på Pedagogiska institutionen. Under inriktningarna 
variera antalet hp i idrottspedagogik något liksom tidpunkten för när man genomför respektive 
inriktningskurser på Pedagogiska institutionen. Totalt studerar man ca 90 hp idrottspedagogik 
och ca  90 hp i andra ämnen med liten variation beroende på inriktning. 
 
 
Resultat  
Organisering, innehåll och kvalitet - med ett hållbart perspektiv 
Vid analys av domkument och övrig information framträder tre teman: organisering, innehåll 
och kvalitet. Dessa har beröringspunkter med varandra och kan sammanföras under ett 
övergripande tema: hållbar utbildning. En övergripande fråga som vår analys ger oss anledning 
att ställa är i vilken grad ett program ska förhålla sig till, och rusta sig för, vilka faktorer.  
 
 
Hållbar utbildning 
Genomströmning, progression, forsknings- och arbetslivsanknytning samt studentinflytande 
förefaller utifrån resultatet som helhet vara centrala aspekter av hållbar utbildning. Ett 
belysande exempel är diskussioner om ”anpassning till målgruppen” av t.ex. programmets 
kostkurs där aspekterna ovan åskådliggörs. Det tonar fram en motsättning mellan ramfaktorer, 
lärares och studenters önskemål. Alltför stora anpassningar till målgruppen kan i detta fall 
innebära svårighet att studera vidare33 och redan i utredningen 2003 inför införandet av 
inriktningar på IVP konstaterades att det var viktigt att inte bygga återvändsgränder, att 
studenter skulle kunna läsa vidare inom t.ex. kostvetenskap efter avslutat program om intresse 
för detta fanns. Hållbarhetstemat är alltså komplext. Detta är inga nya frågor men de 
aktualiseras och polariseras i termer av marknadsanpassning VS akademisk kärna när antalet 
studenter sjunker och de ekonomiska förutsättningarna förändras. Det finns i det material som 
här analyserats ingen absolut motsättning mellan dessa – däremot en klar konflikt om balansen, 
när och hur vilket perspektiv ska väga tyngst och på vilket sätt detta ska ta sig uttryck. Mot 
bakgrund av det samlade resultatet i detta arbete är det av stor vikt att temat hållbarhet är 
ständigt närvarande i alla frågor som rör programmet. 
 
Organisering 
De faktorer som, i vid bemärkelse, påverkar IVP är programinterna faktorer som t.ex. 
institutioners möjlighet till medverkan, styrfaktorer för institutionerna som policydokument och 

                                                 
studievägledaren med antagningsbetyget. Polarisering mellan teori och praktik beskrivs ytterligare längre fram i 
detta arbete. 15 motsvarar Väl Godkänd, 10 Godkänd.  
33 Frågan hanteras vid programrådet 120329 p 8,  13 av 39 studenter blev G, ärendet kom upp på insititutionen 
för kostvetenskaps  ledningsnivå. Sammanträde 120531 p9:2 ”kursen kommer att anpassas mer mot IVP”. 
Funderingar om kostkurs inklusive att hur ändringar påverkar möjligheten att läsa vidare tas också upp 120920, 
p7.Enligt programordföranden är frågan allt oftare uppe hur man ska förhålla sig till att fler studenter inte blir 
Godkända/inte klarar av studietakt eller –krav. Idrottsmedicin har också dokumenterats ha liknande problem på 
vissa kurser, se t.ex. programrådsprotokoll 120329, p8. Vid pedagogiska institutionen är”Utbildningsplanering” 
ett moment med låg frekvens av Godkända där också åtgärder vidtagits ht 12 för ökad genomströmning. 
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organisering för utbildning (eller organisering för utbildning, forskning och samverkan om man 
så vill) liksom institutionsinterna tilldelningssystem. Det finns också programexterna faktorer i 
form av universitetets övergripande organisation som fastställer regler och riktlinjer, fördelar 
resurser, sätter takbelopp mm. på ett sätt som direkt påverkar programmet. Dessutom finns 
förstås universitetsexterna faktorer som arbetsmarknad och utbildningspolitik som helhet, antal 
studenter som kan vara intresserade av programmet osv.  
 
Studenttillgången 
Programmets viktigaste komponent är studenterna, i detta underlag främst beaktade utifrån 
ekonomiska faktorer. Söktrycket på programmet är lågt34 vilket i praktiken inneburit att 
programmet startat med begränsade möjligheter att göra ”överintag” för att kompensera för 
tidiga avhopp. Problematiken förstärks av takbeloppsprincipen som under senare år gjort det 
olönsamt med överintag. I praktiken innebär det att man måste bibehålla samtliga antagna 
studenter genom hela programmet vilket knappast är rimligt eller kanske ens önskvärt.  
 
Den interna konkurrensen beskrivs som starkt bidragande orsak till fallande söktryck på IVP35, 
bland annat har det sedan IVP inrättades med två inriktningar tillkommit ytterligare 
idrottsrelaterade program vid Umeå universitet. Också den externa konkurrensen har hårdnat 
och ett flertal dokument slår fast att det är av stor vikt att positionera IVP i relation till andra 
utbildningar36. Redan i utredningen om inriktningar på IVP från 2003 konstateras att antalet 
hälso- och friskvårdsutbildningar, liksom arbetsmarknadens behov av dessa, ökat kraftigt och 
kan antas fortsätta öka. Samma utredning framhåller också utbildning inom sportmanagement 
som unikt och tämligen sällsynt men med ett möjligt stort behov hos arbetsmarknaden. Trots 
detta är söktrycket alltså inte särskilt högt för IVP. Det är oklart i vilken utsträckning liknande 
program vid andra lärosäten har samma söksituation, eller, om det visar sig att trycket är högt 
på andra utbildningar, varför IVP misslyckats med att positionera sig. Inga av de här undersökta 
dokumenten pekar heller ut någon särskild riktning eller just positionering för programmet utan 
efterlyser någon form av omvärldsanalyser med betoning på arbetsmarknadsbehov och 
studenttillgång. Programrådet har dock på ett antal olika sätt behandlat frågan om 
marknadsföring som en viktig åtgärd för att öka antalet sökande till programmet.  
 
 
Programrådet 
Programrådet är (samfak:s) styrande organ för programmet som helhet. Programrådet  och 
institutionerna har en relation präglad av ömsesidigt beroende. Rådets beslut har direkta följder 
för institutionerna och tvärtom, institutionernas situation har betydelse för vad programmet kan 
leverera och rådet förvänta sig av respektive institution. Alla instituioner har inte lika stor del i 
programmet i termer av högskolepoäng.  Av protokollen (2010-2012) framgår att vissa 
institutioner frånvarar oftare än andra från rådets möten. Det skymtar i programrådsprotokollen 
(2012) och i samtal med programordföranden att beskrivningen av rådets uppgifter inte helt 
sammanfaller med de resurser man har, exempelvis framgår av ett antal protokoll att stora 
frågor som internationalisering och arbetet med att systematisera och kvalitetssäkra 
utvärderingsarbetet bedrivs utan egentlig resurs. Ett återkommande uppdrag som förefaller ta 
mycket tid i anspråk är behandlingen av kursplaner. Uppgiftens omfång varierar men 
kulminerar särskilt när nya kursplanermallar etc sjösätts och många institutioner skriver om 

                                                 
34 1,8-2 sökande/plats, se även bilaga 3 
35 Detta framhålls i en rad dokument, t.ex. Äskande interna medel för omvärldsanalys av idrottsutbildning 
120313, Översyn av utbildningar med idrottsinnehåll 100225.Översyn av utbildningar med idrottsinnehåll 
100225. 
36 Detta lyfts redan i utredningen om inriktningar 2003 men återkommer sedan även i andra dokument. 
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kursplaner samtidigt. I dagsläget uppges varje representant ha 4 timmar/möte för sin medverkan 
vilket i snitt lämnar en timme över för förberedelse/efterbearbetning av mötesfrågorna. Vilka 
resurser respektive representant har för att t.ex. diskutera programrelaterade frågor internt vid 
sin isntitution är oklart. 

 
Pedagogiska institutionen 
Pedagogiska institutionen är värdinstitution för IVP och innehar programrådets ordförandepost. 
Institutionen har tydligt utarbetade strategier för såväl utbildning som forskning vilka tillämpas 
på institutionens programkurser. I den här genomförda lärarenkäten finns några organisatoriskt 
relaterade synpunkter. Här lyfts t.ex. att olika individer har olika syn på vad programmet ”är” 
eller borde vara, att organiseringen vid institutionen (i forskningsområden där utbildningsfrågor 
fått minskad status) liksom förändrade interna tilldelningssystem inte gynnar 
programutveckling och att det är svårt att arbeta med kvalitetsutveckling annat än på kursnivå, 
bl.a. för att programrådet saknar ekonomi och tid för utveckling av kvalitetssystem. Ett student- 
och/eller marknadsanpassat förhållningssätt kanske för institutionen innebär att institutionens 
kurser blir alltför personanknutna vilket riskerar kvaliteten på sikt. Det är oklart, både på 
institutionsnivå och högre nivå vilka undersökningar som bör vara gjorda och vad dessa ska 
visa för att man ska kunna sägas skapa ett program/utbildning som svarar mot ett behov. 
Pedagogiska institutionen har genomgående eftersträvat att förankra både programmet och sina 
egna kurser mot tidigare nämnda europeiska organs riktlinjer och omvärldsanalyser eftersträvas 
genomgående. 
 
Programutveckling förutsätter funktionella strukturer. Organisatoriskt är en hög 
studenttillgång och ekonomiska ramar som takbelopp mm avgörande frågor för hållbar 
kvalitet. Programrådets funktion är central och resurser förefaller saknas för viktiga insatser 
där rådet är den självklara plattformen för arbetet. Institutionernas interna organisering, 
programmets status på respektive institution m.fl institutionsfaktorer är av stor betydelse för 
programmet som helhet. 
 
Innehåll 
Tidigare undersökningar visar att arbetsmarknaden och studenterna oftast finner varandra vilket 
talar för att innehållet i stort kan vara relevant. I alumnienkäten genomförd våren 2013 (bilaga 
5) framkommer att utbildningens bredd förvisso är positiv men att spets saknas när man söker 
jobb. Innehållet beskrivs också av alumnerna som spretigt (kan också tolkas som för brett). 
Innehållsligt efterlyser en stor andel av alumnerna praktik men inte så mycket av innehållsliga 
skäl utan för möjligheterna att knyta kontakter och, kanske viktigast, för att kunna visa på någon 
form av arbetslivserfarenhet som de uppger att arbetsgivarna håller mycket högt.  Det är 
avgörande för programmet att inte bara göra bra saker utan att göra det som både arbetsgivare 
och potentiella studenter ser – eller övertygas om - är rätt saker. Under arbetet med detta 
underlag framtonar en tydlig polarisering mellan två synsätt, ett marknadsanpassat 
”praktikvänligt” synsätt och ett akademiskt grundat ”fördjupningskrävande” sådant. Av 
programutvärderingar, programrådsprotokoll och samtal med nyckelpersoner framgår att det 
finns två studerandegrupper där den ena förespråkar mer tips på vad man kan jobba med, fler 
gästföreläsare och mer praktik medan den andra förespråkar något som kan tolkas som 
åtminstone delvis motsatt, mer fördjupning, mindre metodiska inslag osv. Portfoliouppgift 
kring det egna lärandet på programmet (Utbildningsplanering, T3) visar också att det finns två 
ganska olika uppfattningar om programmets svårighetsgrad och  krav på självständighet. Det 
är tämligen vanligt med kommentarer i stil med ”det är för lågt tempo och för enkelt att bli 
godkänd, särskilt på första terminen”.  
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Programutvärderingar (2010-12) ger några indikationer på studenternas uppfattning om 
innehållet som helhet. Programvärderingarna ska också förstås i relation till 
programbeskrivningens FSR då utvärderingsfrågorna härrör från dessa. Vad gäller innehåll så 
är det tre saker som sticker ut i värderingarna; det ena är praktikens vara eller inte vara. 
Studenterna som kommenterar är i huvudsak kritiska till att praktik saknas men det finns ett 
fåtal röster som också menar att nuläget är bra (koppling till yrkesverksamhet tillsammans med 
praktik vid examensarbete är tillräckligt). Ett annat innehållstema är det specifika innehållet. 
Några kurser lyfts som tydligare i sitt innehåll (t.ex. Utbildningsplanering, friskvårdskurserna 
och event-kursen). Vissa kurser lyfts som svårfångade till sitt innehåll ”man vet inte vad man 
ska ha det till” (t.ex. finns denna uppfattning om första FEK-kursen, vad här kan bedömas är 
det friskvårdsstudenter som har den uppfattningen). Ibland förekommer mycket specifika 
önskemål som ”hälsoprofilbedömning” – det är en indikator på att det finns studenter som tror 
att arbetslivskoppling är detsamma som att ha exakt det arbetsgivaren frågar efter men liknande 
specifika önskemål om innehåll förekommer, om än i mer begränsad utsträckning, även i 
alumnunenkäten. Det mest slående i programutvärderingarna avseende innehållet är just att 
studenterna uppfattar nivån så olika, vissa tycker att det är genomgående ganska enkelt och vice 
versa. Studenterna upplever också att det är stora skillnader i krav beroende på vilken institution 
som ger innehållet. Visst innehåll pekas ut som svårt att se nyttan med och baskurs I som svår 
att greppa. Helheten är dock studenterna positiva till, de flesta tycker att innehållet i stort är 
relevant.  
 
Av lärarenkäten och intervjuer framgår att det är problematiskt att en inriktning baseras på en 
begränsad organisation (idrottsrörelsen) medan en annan inriktning fokuserar arbete inom 
nästan vilken organisation som helst. När innehållet på programmet kommenteras av lärare och 
nyckelpersoner framträder svårigheter att jämka ihop arbetslivsanpassning med en akademisk 
ämneskärna (se också det inledande exemplet om ”anpassning till målgruppen”) Ett 
innehållsrelaterat problem som återkommer bland lärare och nyckelpersoner är hur strategiskt 
inriktat programmet egentligen är och hur det strategiska relaterar till (förstärks eller försvagas) 
av arbetslivsrelaterade inslag eller ett arbetslivsrelaterat synsätt vid program- och 
kursutveckling. I utredningen inför inriktningar på programmet lyfts just hälsa/friskvård och 
sportmanagemnet som behov av inriktningar men det är oklart i vilken mån innehållet på 
nuvarande inriktningar manifesterar ”det dessa inriktningar ska stå för”. Det finns en tämligen 
entydig syn bland lärarna på pedagogiska institutionen att programmet som helhet blir för lite 
strategiskt inriktat. Man kan också fundera på om arbetslivet (eller studenterna) själva ska 
definiera sina behov eller i vilken mån fakulteten och programmet ska ha en egen vision, mot 
bakgrund av forskning och kunskap om idrottsfältet, kring vad programmet ska ge för 
kompetenser.  
 
Det är skillnad på förhållningssättet till praktik bland alumner och studerande/nyexaminerade 
där de förstnämnda framhåller praktik som arbetslivserfarenhet mer allmänt medan de senare 
ser praktiken som ett innehåll eller en undervisningsform för att lära ett visst innehåll. 
Sammantaget blir bilden att programutveckling bör fokusera på hållbarhet och ett strategiskt 
orienterat program begripligt både för studerande och arbetsgivare. I detta ingår att ta 
ställning till i vilken grad och på vilket sätt arbetsmarknad, studenter mfl universitetsexterna 
faktorer ska viktas mot den akademiska kärnan i respektive ämne. 
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Kvalitet 
Utvärderingen av det idrottspedagogiskaområdet vid Pedagogiska institutionen37 visar att 
omfattningen och  kvaliteten på institutionens idrottsrelaterade forskning är hög och att Umeå 
universitet har det bredaste utbildningsutbudet i Sverige vad avser idrott. Det övergripande 
intrycket i de här genomförda analyserna är att Umeå universitets kvalitetsbegrepp i rakt 
nedstigande led återfinns både på Pedagogiska institutionen och hos programrådet. 
Programrådsprotokollen visar att man där arbetar  systematiskt och med betoning på 
utvärderingar av olika slag. Det framkommer också i lärarenkäten och i samtalen med 
nyckelpersoner att kvalitet i undervisningen, bl.a. genom forskningsanknytning, väl 
genomarbetad examination och kursutveckling, är ett prioriterat område för pedagogiska 
institutionen och IVP. Problembilden vad gäller kvalitet handlar snarare om förutsättningarna 
för kvalitetsarbete där organisationsrelaterade faktorer är centrala. Med varierande 
studentunderlag påverkas kursresurser negativt. Med kvalitet definierat som höga krav på 
studenterna påverkas ibland genomströmning (=ekonomi).  
 
Kvalitet har här tolkats inte bara som de insatser som direkt beskrivs i kvalitetsdokument av 
olika slag utan också som programmet möjlighet att beakta alla de krav som ställs på utbildning. 
Universitetet har efterlyst ökad internationalisering – programrådet bearbetar frågan men 
saknar resurser för fördjupat arbete38. Universitetet efterfrågar fler kurser på avancerad nivå – 
Pedagogiska institutionen avser utreda detta även inom idrottsområdet men då måste också 
studentunderlaget både vad avser antal och kompetens finnas.  
 
IVP är för närvarande det enda programmet som Pedagogiska institutionen är värd för och det 
finns röster i lärarenkäten som indikerar att institutionen behöver engagera sig mer i 
programmet. Liknande situationer kan säkert finnas på andra medverkande institutioner där 
medverkan i programmet ställs mot andra krav eller kanske t.o.m. marginaliseras. Om kvalitet 
innebär en anpassning mot studerandegruppen kan det innebära att vissa institutioner inte 
förmår leverera detta. Om kvalitet i stället definieras som det institutionerna gör, 
kärnverksamheten på respektive institution vad avser forskning och undervisning, kan det vara 
enklare för institutionen att leverera hållbar kvalitet till programmet. Med 
hållbarhetsperspektivet i fokus blir det uppenbart att kvalitet måste vara det institutionerna kan 
leverera löpande och ”utan krusiduller”. Studenterna ger inga direkta kvalitetsbetyg i sin 
programvärdering men de uttrycker där att det största/djupaste lärandet handlar om kritiskt 
tänkande vilket kanske kan tolkas som ett kvalitetsmått. Å andra sidan lyfter lärare att det är 
mycket svårt att undervisa då studenternas förutsättningar upplevs som försämrade t.ex. vad 
gäller skriftlig framställan. Det finns tydliga kopplingar mellan kvalitet och innehåll bland annat 
genom att lärare påpekar svårigheten att genomföra den tänkta undervisningen, progressionen 
osv. för att studenternas förkunskaper är för dåliga. Det är i programvärderingarna relativt 
många studentkommentarer om att det är ”för slött”, särskilt på den första kursen i pedagogik. 
Här framhålls också tidigare innehållsnämnda kurser som de som ställer lite extra krav (och 
därmed är ”bättre”). I lärarenkäten framkommer några synpunkter på att det är ”lågt” lärande 
vad avser t.ex. forskningsmetodik och progression rent allmänt lyfts som ett problem, t.ex. att 
man inte känner till vad som görs på andra kurser/institutioner (genus kan vara ett av flera 
exempel på ämne som återkommer men det är för lärarna oklart exakt på vilket sätt). Rimligen 
samstämmer inte alltid lärares och studenters syn på vad som lärts och på vilken nivå, kanske 

                                                 
37 Idrottsvetenskaplig forskning och utbildning – en inventering av nuvarande verksamhet samt förslag till ny 
organisation och framtida satsningar. 
38 Se t.ex. dokument från två internationaliseringsträffar för rådet, inga extra resurser förefaller har utgått till 
respektive institution för dessa. 
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inte heller hur lärande bäst går till (här betraktas lärandeprocessen som kvalitet i sig). Totalt 
sett finns dock antydan till att lärare och studenter är inne på samma spår, det kanske behöver 
vara ”smalare och djupare” och högre krav på prestation på IVP. De studenter som inte 
svarat/kommenterat i programutvärderingen kan förstås ha en annan uppfattning. I anslutning 
till kvalitet noteras också att flera av de här analyserade materialen (se bilagor) rimligen borde 
ha varit sammanställda vilket inte är fallet. Detta förstås här som ett uttryck för bristande 
resurser eller bortprioriteringar, data samlas in men fördjupade analyser och/eller presentationer 
görs i begränsad omfattning. 
 
Kvalitetskriterierna som formulerade av Umeå universitet, SAMFAK och Pedagogiska 
institutionen följs vad avser IVP/institutionens kurser inom IVP men med svårighet på grund 
av organisatoriska strukturer, ekonomiska förutsättningar osv. Forskningsanknytning och djup 
innebär i vissa fall andra studentupplevelser än målgruppsanpassning vilket bör lyftas och 
problematiseras när man pratar om/arbetar med kvalitet.  
 
 
Tre perspektiv och många frågor 
Vid sammanställningen och analysen av materialet har vi identifierat tre perspektiv som de mest 
centrala för en programutveckling av IVP. För det första handlar det om ett ekonomiskt 
perspektiv där det är uppenbart att något måste göras, t.ex. att inriktningarna slås ihop för ökad 
ekonomisk bärkraft för de kurser som ges. Detta måste därtill prioriteras och åtgärdas 
skyndsamt. För det andra bör den styrande principen för en sådan utveckling vara 
hållbarhetsperspektivet på utbildning. Det tredje perspektivet innebär att relationen mellan 
marknad och akademi måste synliggöras och diskuteras.  
 
Frågor värda att vidare utreda kan beskrivas både övergripande och konkret. På ett mer 
övergripande plan har här väckts frågor som 
 

- Hur ska IVP organiseras respektive förhålla sig till befintlig organisation? Vad krävs 
av institutioner som vill/måste/bör ingå i programmet? Vad krävs för organisering för 
att kunna svara på omvärldsförändringar? 

 
- Vad ska IVP innehålla om både arbetsmarknad/studentrekrytering (externa faktorer) 

och specifika ämnen (undervisning på vetenskaplig grund, möjlighet att läsa vidare m.fl. 
interna faktorer) ska beaktas? Hur ska dessa faktorer viktas mot varandra?  

 
- Vilka kvalitetsmått är mest hållbara, universitetets kvalitetskrav kontra 

arbetsmarknadens? Hur ska kvalitetsarbete bedrivas i praktiken?  
 
På en mer konkret nivå måste utgångspunkten för IVP vara att det är ett tvärvetenskapligt 
program och att samarbete mellan olika institutioner är värdefullt. Institutioner ska kunna 
medverka på ett hållbart och kvalitetssäkrat sätt. Det övergripande programutvecklingsarbetet 
bör därför fokusera både programgemensam, fakultetsledd process och institutionsspecifik 
utredning av frågor som 
 

- Arbetsmarknad, studenttillgång liksom extern respektive intern konkurrens måste 
klargöras. Vilket innehåll, i vid bemärkelse, ser intressenter som centralt för ett 
idrottsvetenskapligt (eller idrottsstrategiskt) program? Vilka ämnen är kärnämnen och 
vilka är lämpliga ”tilläggsämnen” i form av exempelvis valbara kurser? 
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- Vilka möjligheter finns hos respektive institution att medverka i IVP med nuvarande 
organisering och struktur och vilket intresse finns för att i stället ingå på delvis andra 
premisser (som t.ex. valbar kurs)? 

- Skulle kvalitet och hållbarhet, som definierat av diverse intressenter men med fokus på 
den egna institutionen, stärkas av att respektive institution i större utsträckning 
självständigt medverkar i programmet (som att t.ex. ge FEK A till IVP-studenter)? 

- Vilka specifika problem och möjligheter kan identifieras för det egna ämnet i relation 
till programmet? (Är det t.ex. nödvändigt med ökade antagningskrav för att skapa en 
realistisk undervisningssituation i det egna ämnet?) 
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Bilaga 1 Dokument (ett urval) 
Nya program inom idrottsområdet. Rapport. 031126 
 
Idrottsvetenskaplig forskning och utbildning – en inventering av nuvarande verksamhet samt förslag till 
ny organisation och framtida satsningar. Utvärderingsrapport (Nilsson, Piehl Aulin, Engström, 2011) 
 
Utvärdering av den idrottsrelaterade verksamheten vid Umeå universitet samt UCIV. ”Självvärdering 
Idrottspedagogik” 110401 
 
Översyn av idrottsutbildningar med idrottsinnehåll inom samhällsvetenskapliga fakulteten. 
”Idrottsutbildning vid pedagogiska institutionen” 100225 
 
Riktad satsning Idrott. Beslut Dnr: UmU 200-2412-12 
 
Pedagogiska institutionens forskningsstrategi 2013-2017 Dnr: Ped 400-02-13  
 
Pedagogiska institutionens utbildningsstrategi 2012-2017 Dnr: Ped 300-13-12 
 
Verksamhetsanalys Idrott (Pedagogiska institutionen) 090330 
 
Pedagogiska intitutionen, omvärldsbevakningsprojekt ”Äskande av medel för strategiarbete inom 
området idrott” 120313 
 
Programbeskrivning Idrottsvetenskapliga programmet 
 
Protokoll Programråd IVP (delar av 2010-11, samtliga 2012) 
 
Arbetslivsanknytning och praktik inom IVP (arbetsdokument programrådet, 100401, uppdaterat -12) 
 
Genus och mångfald inom IVP (Pedagogiska institutionen n.d.) 
 
Internationalisering för IVP, minnesanteckningar programråd 120118 
 
Antagningsstatistik mm: från LADOK (studievägledare Ped inst) 
 
Avbrottsdokumentation/avbrottsenkät IVP pedagogiska institutionen (studievägledare Ped inst) 
 
Alumnenkät IVP antagna 06 och 07 (studievägledare Ped inst) 
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Bilaga 2 Enkät till lärare/studeranderepresentanter 
Lärarna fick i uppgift att kortfattat besvara de öppna frågorna ”vilka är de tre största problemen 
eller bristerna på IVP” och ”vilka tre områden anser du att man särskilt ska prioritera i 
utvecklingen av programmet”. Cirka 40% av lärarna svarade, bortfallsanalys är inte gjord. 
Förenklat kan dock många av synpunkterna sägas vara återkommande från områdesmöten, 
lärarlagsmöten etc och i sådan bemärkelse anses som representativa för institutionens lärare på 
IVP. 
 
Svaren om problem/utvecklingsbehov orienteras i tre tydliga teman:  
Det absolut största problemet är antalet studenter vilket lyfts som en statusfråga, en fråga om 
pedagogiska ramar (svårt att genomföra kurser med lågt antal dvs. låg budget) och som 
innehållsfråga (om vi utbildar/fokuserar rätt saker). Ett annat tydligt tema är det innehållsliga 
som bland annat handlar om vilka kurser som ska ges (om inriktningarna ska vara kvar etc) 
men också innehåll och upplägg på nuvarande kurser och kopplingarna mellan olika 
ämnen/institutioner.  Under det innehållsliga temat lyfts också det faktum att studenterna ”blir 
sämre och sämre” i olika avseenden, detta lyfts både som självkritik av lärarna men också som 
ett fenomen man måste förhålla sig till (förenklat uttryckt, ”vem antas och vad kan man kräva 
av dem”). Ett tredje tema är organisering, här lyfts t.ex. att olika individer har olika syn på vad 
programmet ”är” eller borde vara, att organiseringen vid institutionen (i forskningsområden där 
utbildningsfrågor fått minskad status) liksom förändrade interna tilldelningssystem inte gynnar 
programutveckling och att det är svårt att arbeta med kvalitetsutveckling annat än på kursnivå, 
bl.a. för att programrådet saknar ekonomi och tid för utveckling av kvalitetssystem. 
 
De prioriteringar lärarna vill se kan också de förstås i termer av antal studenter (ekonomi) samt 
innehållslig och organisatorisk utveckling. Lärarna anser att sammanslagning av inriktningarna 
eller liknande åtgärder är viktigt, detta motiveras både med ekonomiska och mer innehållsliga 
argument. Att med olika medel få lönsamhet på programmet genererar lite olika åtgärdsförslag 
alltifrån just en genomgång/revidering av programmets övergripande innehåll och struktur till 
marknadsföringsåtgärder.   
 
Studeranderepresentanterna fick samma frågor som lärarna, två svarade. Vad gäller vissa 
pedagogiska frågor som samarbete/koppling mellan kurser och ämnen är studenternas syn 
ungefär samstämmiga med lärarnas. I en av studeranderepresentanternas svar framkommer en 
mycket stark önskan om ytterligare praktiknära inslag och arbetslivskoppling. Detta är något 
som inte alls förekommer i lärarnas svar, tvärtom finns några kommentarer som bär i motsatt 
riktning, att en starkt vetenskaplig kärna med ett tydligt idrottspedagogikämne är viktigare för 
kvalitet, anställningsbarhet osv. än vad exempelvis praktik är. 
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Bilaga 3 Genomströmningasanalys inriktningar (år 2007, 2009, 2012) 
 
Sammanställning genomströmning inklusive inriktningar  
År/Platser 1-sökande Per plats Reg t1 Aktiva 

basII 
Spm/fek Kost/IME 

01/30 120 4 38  - - 
03/40 110 2,75 46  - - 
04/60 172 2,87 59 53 reg/52 

slutbetyg 
19/12* 34/34 

06/60 130 2,17 61    
07/60 88 1,47 33 21reg/18 

slutbetyg 
9/8 13/13 

08/40 57 1,43 41    
09/40 64 2,10 40    
10/40 73 1,8 43 33 reg/24 

slutbetyg 
17/15 16/12** 

11/40 81 2,0 34    
12/40 70 1,8 43 ”35”   

 
*Minus 7: 5M, 2Kv 
**Minus 4 Män 
 
För inriktningarna utgörs data av antagna på första/sista kurs inom respektive inriktning. 
Kurserna är kost respektive idrottsmedicin (för friskvård/hälsa) samt 
idrottspedagogik/sportsmanagement respektive företagsekonomi (för sportmanagment-
inriktningen).  
 
Siffrorna visar att det är mellan termin 1 och 3 studenterna huvudsakligen droppar av39, inte är 
på inriktningarna (här är endast tre kullar analyserade, antagna 04, 07 och 10). Siffororna för 
2012 indikerar att problematiken med ”för få” studenter kvar till inriktningarna kommer att 
kvarstå. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
39 Jämför kolumn ”reg t1” med ”aktiva bas II” 
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Bilaga 4 Analys avbrottsenkäter 2004-2013 
Det är svårt att få ett exakt grepp om antalet avbrott men ca 55 finns listade från 
programstart(2004) till 2013. Av dessa har 10 studenter 0 (noll) hp. Vanligast är att man har ca 
45 hp vid avbrottet men det finns stor variation, upp till 195 hp. Det kvantitativa underlaget 
utgörs av dokumentet ”studieavbrott på program” som funnits i pappersform hos 
studievägledaren vilka kan antas vara åtminstone i princip alla. Av dessa avbrottsdokument har 
inte alla medföljande enkäter där studenten motiverar sitt avhopp. Enkätunderlaget kommer 
från kull 2007 (12st, 6 enkäter) och 2010 (10st, 8 enkäter) och här återges de 12 
begripliga/läsbara enkätsvaren på frågan om varför man slutat. 
  

1. Programmets kurser låg utanför mina mål (M) 
2. Känner att jag inte vet vad jag vill, har kommit in på annat program (K) 
3. Trivs med programmet, kamraterna och lärarna men känner att jag inte är redo för att plugga tre år än, 

vill resa och göra annat (K) 
4. Upplever programmet positivt men har valt att flytta närmare familjen och läser där annat (liknande) 

program (K) 
5. Har kommit in på annat program närmare familjen (K) 
6. Trivs med utbildningen men för lite praktiska inslag för mig, flyttar också från Umeå av familjeskäl (M) 
7. Programmet är bra men för luddig arbetsmarknad, för sen specialisering (K) 
8. Har kommit in på annat program (K) 
9. Trivs bra, har bytt inriktning mot idrottsmedicin (M) 
10. Vill ha hälsa/friskvård som hobby (inte yrke), läser i stället en ingenjörsutbildning (K) 
11. Flyttar av familjeskäl, har kommit in på annat program (Hälsopedagog) (K) 
12. Fick andra intressen och studierna föll bort (M) 

Alla utom två (?) uppger sig ha haft IVP som förstahandsval och samtliga uppger också att man 
anser sig lyckats bra eller mycket bra med sina studier. Det finns inget i enkäterna som ger 
någon entydig bild att avhoppen beror på programmet, annat än att det ”inte är riktigt rätt”. 
Detta går heller inte att tolka som att studenterna fått felaktig information, studievägledning 
eller liknande. Till största delen handlar avbrotten (utifrån enkätsvaren) om saker som ligger 
utanför programmets ramar, särskilt verkar familjebilden ha betydelse. Det är utifrån underlaget 
omöjligt att avgöra om övriga avhopp beror på helt andra saker men den här framskrivna bilden 
förefaller stämma väl med studievägledarens erfarenheter av skäl till avbrott. Enkäterna ger 
sålunda ingen tydlig information för åtgärder. 
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Bilaga 5 Analys Alumnenkät 
Uppföljning av IVP-alumner antagna H06 och H07 (utskickad  våren 2013 av studievägledare, 
Pedagogiska institutionen) 
 
Totalt besvarade 40 personer enkäten, 25 kvinnor och 15 män. Svarsfrekvensen var ca 50% 
räknat på antalet svarande i relation till antalet registrerade på programmet under sista 
terminen. Av de svarande hade 30 tagit ut examen, av de som avbrutit sina studier varierade 
orsakerna; jobbutsikter, motivation och byte till annan utbildning var de vanligaste. Totalt 
hade 21 personer tillsvidareanställning, två var egna företagare och en var arbetssökande. 
 
Ungefär 1640 personer hade sin huvudsakliga anställning med direkt bäring mot sin utbildning 
(tolkat utifrån de beskrivna arbetsgivarna, arbetsuppgifterna och alumnernas egna tolkningar 
av sitt arbetes relation till IVP). Därutöver hade några arbetsuppgifter på deltid/vid sidan av 
arbetet som kunde relateras till utbildningen, exempelvis idrottstränare.  Lönen för en 
heltidsanställning låg i snitt på drygt 22000 kr/månad med den högsta angivna lönen på 31600 
kr. Upplevelserna av arbetet beskrivs på ett övergripande plan som stressande men positivt 
och utvecklande. Den absolut vanligaste arbetsuppgiften är administration följt av utbildning, 
information och utvecklingsfrågor. Några få förefaller ha ganska renodlade arbetsuppgifter 
eller en tydlig ”roll”, ofta med bäring mot strategiskt arbete men arbetsuppgifterna är för 
flertalet blandade och innebär t.ex. att man kombinerar receptionstjänstgöring eller 
utbildningsinsatser med strategiskt/planerande inriktade uppgifter. Fyra av alumnerna jobbar 
med kvalificerade arbetsuppgifter men inte inom idrottsfältet, t.ex. som arbetsförmedlare eller 
organisationsutvecklare, vilket indikerar en sorts alternativ anställningsbarhet. 
Utbildningens styrka – och det som gör den ”rolig” - är enligt alumnerna dess bredd. 
Samtidigt är det bredden (eller bristen på spets) som lyfts som det största problemet för att få 
jobb. ”Det är svårt att beskriva för en arbetsgivare vad man egentligen kan och arbetsgivarna 
vet inte riktigt vad utbildningen innebär”. Alumnerna menar att utbildningen gjort dem 
anställningsbara men lyfter också vikten av att ha en akademisk utbildning överhuvudtaget för 
att kunna få ett jobb inom området. Flera påpekar att man kanske skulle valt en utbildning 
med tydligare profil om man skulle välja idag, exempelvis påpekar en person att man lika 
gärna kan gå en personalutbildning och att man då får en tydligare profil på sin utbildning. 
Genomgående är det upplevelser av brist på jobb som kommer till uttryck, inte att 
utbildningen i sig är dålig. Men spets eller djup är ett mycket tydligt återkommande tema, 
oavsett om det gäller projektledning, hälsoprofilbedömning eller andra konkreta förslag på 
vad den spetsen borde vara. ”Spretighet” är ett annat ord som förekommer eller beskrivs, flera 
av alumnerna upplever att det i viss mån är fel ämnen som konstituerar programmet, utifrån 
ett arbetsperspektiv, för de organisationsinriktade studenterna verkar t.ex. idrottsmedicinen 
upplevas mer irrelevant än de andra ämnena41. 
Flertalet av alumnerna lyfter att utbildningen är viktig för att få jobb men att det är ”det 
andra” de gjort som haft störst betydelse för att komma i fråga för en anställning, att vara 
engagerad i föreningar av olika slag, arbeta extra osv upplever de har vägt tungt för att få 
jobb. Detta ligger också i linje med deras upplevelser av arbetslivserfarenhet som den största 
bristen när de söker jobb och när behovet av praktik nämns så är det inte så mycket för att den 
ska lära viktiga saker utan som nätverks- och erfarenhetsplattform42. Ungefär hälften av 
alumnerna har fått sitt jobb via kontakter, den andra hälften via traditionellt arbetssökande. 

                                                 
40 18 svarar ja och 8 nej på frågan om de idag arbetar inom det område som man har idrottsvetenskaplig examen 
i dock avser detta, utifrån andra frågor i enkäten, inte heltid eller huvudsaklig anställning.  
41 Det går inte att sortera svaren utifrån inriktning men kommentarerna som helhet indikerar vilken inriktning 
den svarande haft. 
42 Jämför med programutvärderingen där praktik lyfts som en lärandeform/ett innehåll.  


