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SAMVERKANSSÄKRAD UTBILDNING
IDROTTSVETENSKAPLIGA 

PROGRAMMET

~ Pågående arbete… ~

Annika Johansson, Pedagogiska institutionen

annika.johansson@umu.se

• Tvärvetenskapligt program, sju institutioner. Huvudämnet är idrottspedagogik.

”Gamla” IVP: 

• Termin 1, 2, 3 och 6: Alla studenter läser tillsammans 

• Termin 4 och 5 väljer studenterna någon av inriktningarna
• Ledarskap och organisation; 
• Ledarskap och hälsa/friskvård

”Nya”/Reviderade IVP: Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot 
strategiskt ledarskap och utveckling 180hp

• Inga inriktningar – alla läser samma innehåll

• Termin 5 valfri/valbar termin – möjlighet att studera utomlands

IDROTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET 
(IVP), 180HP

Leder till jobb som exempelvis; idrotts-, utbildnings- och utvecklingskonsulent, 
förbunds- och föreningsutvecklare, projektsamordnare, sportchef,  sportmanager. 

• Hur ser det ut? Översyn av samverkansinslag inom programmet 
1. 2015/2016
2. 2016/2017  
3. 2017/2018 (på gång) 

• Tydliggöra syfte och mål med samverkan

• Hur fungerar samverkansinslagen? Samverkan som del i kurs- och 
programutvärdering

• Ha samverkan i fokus på möten mm 

• Tydliggörande av samverkansuppdragen, förväntningar, roller etc.

• Revidering av programmet – hur tänker vi kring samverkan i nya 
programmet? Progression? Hållbarhet?

ARBETSPROCESSEN-
SAMVERKANSSÄKRING AV IVP • Många olika typer av ”samverkansinslag” ex.:

o Direkt samverkan (jobbar med externa organisationer/individer) 
o ”Indirekt samverkan” (studenterna gör intervjuer, observationer, granskar policydokument, gör 

verksamhets- och organisationsanalyser med mer eller mindre direkt kontakt organisationerna )

• Gästföreläsningar vanligt förekommande

• Samverkansinslag sker på de flesta kurserna inom programmet

• Kurser med mer direkt samverkan – (större samverkansinslag)
o Evenemangs- och projektledningskursen 7,5 hp (termin 4 ) – ex. EASS, SM-veckan Umeå, Friidrotts SM 

Umeå, Change the game on tour, Girls in sport, Framtidens ledare – domarutveckling mm.
o Idrottspedagogik, ledarskap och friskvård, 7,5 hp (termin 5) – samverkan Sodexo hälsosatsning 
o Friskvårdsmetodik. 7,5 hp (termin 5) – friskvårdsprojekt med externa målgrupper
o Examensarbete i idrottspedagogik med praktik, 15 hp (termin 6) ex. (13 uppsatser externa uppdrag 25 

studenter praktik; 2 uppsatser kandidat 2 studenter) – Förbund, kommuner, klubbar, 
Göteborgsvarvet mm

• Inga kurser med intern samverkan mellan institutioner/fakulteter

• Inslag med ”indirekt samverkan” - studenterna oftast de som tar kontakt med de externa 
organisationerna. 

• Inslag med direkt samverkan - kursansvarig lärare som skapar kontakterna.

RESULTAT ÖVERSYN 1 & 2
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• Samverkan är en del i universitetsutbildning, ex.  lyfts det i 
Högskolelagen 1 kap 8 § fram att studenter skall kunna: 
”utbyta kunskaper även med personer utan 
specialkunskaper inom området”

• För att utveckla studenternas lärande och öka deras förståelse 
för hur teorier och modeller kan användas i olika 
sammanhang

• Förbereda och underlätta studenternas övergång mellan 
yrkesliv och arbetsliv

• Långsiktigt kvalitetsarbetet + Bidra med kunskaper till 
samverkansorganisationerna/samhället

VARFÖR SAMVERKAN?

SAMVERKAN för att
öka utbildningens kvalité och attraktionskraft

Ökad arbetslivsanknytning

• Bättre förutsättningar för studenterna att få arbete/skapa kontakter

• Studenterna får möjligheter att se utmaningar och möjligheter i arbetslivet, får en ökad kunskap och inblick i arbetslivet 

• Studenterna får ”pröva på” att jobba med uppgifter som man jobbar med i arbetslivet

Ökat lärande

• Samverkansinslagen hjälper till att öka förståelsen av hur teori och praktik kan sammankopplas

• Studenterna får insikt i hur en vetenskaplig förankring och ett kritiskt förhållningssätt kan få betydelse i arbetslivet

Långsiktig utveckling

• Genom upparbetade kontakter med ”Idrottens organisationer” öka lärandet även för lärare inom programmet och för 
intressenterna

• Ökad förståelse för programmets innehåll och studenternas kompetenser gentemot intressenter vilket på lång sikt kan leda 
till anställning av programmets studenter

• Aktuella frågor i centrum – genom kontakter med samverkansorganisationer och att hänsyn tas till deras önskemål och 
tankar öka möjligheten att studenterna jobbar med aktuella frågeställningar inom ”Idrottens område” (ex. examensarbete).

• Bra samverkansinslag bidrar förhoppningsvis till engagerade studenter som blir motiverade att fullfölja utbildningen 

• Marknadsföringsvärde för utbildningen (många studenter önskar praktik eller samverkan med externa organisationer) men 
också marknadsföringsvärde gentemot intressenter då samverkan bidrar till att utbildningens innehåll och relevans 
tydliggörs.

• Bidra med kunskapsöverföring till idrottens organisationer/samhället

SYFTE & MÅL FÖR SAMVERKANSINLAG INOM 
IDROTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

Studenternas uppfattningar om samverkansinslagen haft betydelse för deras 
lärande/för att underlätta övergång till studier (programutvärdering)
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Kurs/momentutvärderingar:
• Samverkan är ofta mycket uppskattat av studenterna; motiverande, engagerar, 

bidrar till att nå kursens FSR, att få känna att man gör något ”på riktigt” av stor 
betydelse

Programutvärdering:
• Bra med mycket samverkan men kvalitén i samverkan kan förbättras ffa vad 

gäller att tydliggöra syftet med samverkan, förväntningar och roller.
• Samverkan med betydelse för lärandet: framförallt uppgifter som skett i direkt 

samverkan med externa organisationer men även empiriska datainsamlingar av 
olika slag och examensarbeten. 

• Samverkan för att underlätta övergång mellan studier och arbetsliv: Uppgifter i 
direkt samverkan och examensarbeten, IVP-dagen.

• Gästföreläsare var något som inte sågs ha så stor betydelse vare sig för lärandet 
eller för att underlätta övergången mellan studier och arbetsliv. 

RESULTAT UTVÄRDERINGAR

• Samverkan som en stående punkt på dagordningen på 
programrådsmötena

• Extern ledamot från Västerbottens idrottsförbund i programrådet 
som nu har en egen punkt på dagordningen på programrådsmötena

• Samverkan i fokus på lärarmöten, möten område idrott pedagogiska 
institutionen osv. ex.:
o Vad är SYFTET med samverkansinslaget? Vad vill vi ffa uppnå?
o Förankra samverkansinslaget gentemot det mål det syftar till så att det 

finns en tydlig koppling mellan mål, undervisning och examination, 
konstruktiv länkning (Briggs, 1996) 

o Hur tänker vi kring progression i samverkansinslag?
o Hur kan vi skapa hållbara samverkansinslag (som inte är alltför 

personberoende)? 

• Skicka underlag till och delta aktivt i ”Möjligheternas möte”, 
Idrottshögskolan

HA SAMVERKAN I FOKUS:

• Möjligheternas möte

• Årshjulet

SAMVERKAN MED 
IDROTTSHÖGSKOLAN (IH) • Tydliggöra det primära målet/syftet med samverkansinslaget (ex. 

lärande, skapa kontakter, utveckling osv.) för studenterna och 
samverkanspartnern

• Informera samverkanspartnern kort om programmet i stort 
(sammanhanget) nu skriftligt och muntligt, i framtiden gärna via 
en kortare film 

• Informera (och diskutera med) samverkansorganisationen om 
själva samverkansuppdraget, nu muntligt och skriftligt. Ett 
kortare underlag som innehåller:
o innehåll och mål med kursen/momentet 

o Syftet/mål med samverkansinslaget (kopplingar till FSR-
examinationer) 

o förväntningar samverkansorganisationen kan ha på 
studenterna/kursen

o förväntningar på samverkansorganisationen

Kontinuerlig dialog med avnämarna före – under och efter samverkan!

TYDLIGGÖRANDE AV SAMVERKANSUPPDRAG  
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• Vid marknadsföring av programmet (i programwebb och broschyr) skriva 
fram samverkansinslag:

Som IVP-student kommer du att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, 
besök från yrkesverksamma och genom uppgifter kopplade till externa organisationer i form 
av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. Som del av Idrottshögskolan och 
Riksidrottsuniversitetet får du också möjligheter att arbeta ideellt i evenemang och andra 
externa uppdrag som ger dig både praktiska erfarenheter och värdefulla kontakter

LÅNGSIKTIGHET FÖR HÅLLBAR SAMVERKAN I REVIDERADE IVP

• Samverkansmål skrivs in i de lokala målen
• Fortsätta ha många olika typer av samverkansinslag men prioriterar kvalité före 

kvantitet!

• Valt ut några kurser som skall ha större inslag av direkt samverkan. 
o Termin 4: Projekt som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens 

område 7,5 hp, Praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens 
område 7,5 hp 

o Termin 6: Examensarbete, 15 hp och Idrottspedagogens kompetensportfölj, 
5hp

• Samverkan inom universitetet institutioner/fakulteter
o Fakultetsövergripande kurs som blev tre delkurser (Idrott för alla ur ett 

idrottsmedicinskt/idrottspsykologiskt/kostvetenskapligt perspektiv perspektiv)

o Samverkan idrottspedagogik/idrottspsykologi på en kurs 

• I framtiden studentsamverkan mellan program?

LÅNGSIKTIGHET FÖR HÅLLBAR SAMVERKAN I REVIDERADE IVP

• Fundera på SYFTE och MÅL med samverkan och skapa meningsfulla 
samverkansinslag som motsvarar studenternas förkunskapsnivå OCH 
tydliggöra syftet/mål både för lärarlaget, studenterna och 
samverkanspartnern.

• Se till så att syfte, lärandemål, innehåll, bedömningsgrunder, förväntningar 
osv. hänger ihop samt klargörs innan arbetet inleds. (Konstruktiv länkning, 
Biggs & Tang, 2007)

• Se över progression och variation i samverkansinslagen ex. att vi under 
termin 1 -3 har mer samverkansinslag som gästföreläsare, studiebesök, 
observationer, intervjuer osv. och i termin 4-6 har mer direkta 
samverkansinslag ex. uppdrag.

• Tänker på hållbarhetsaspekten, hur kan samverkansinslagen bli så hållbara 
som möjligt (och inte för mycket personberoende)? Att kortare skriftlig 
information om inslaget finns kan här vara ett sätt att jobba med detta. 

• Uppföljning utvärdering viktigt! 

LÅNGSIKTIGHET FÖR HÅLLBAR SAMVERKAN I REVIDERADE 
IVP

Vid revidering av programmet – ett ”hjälpdokumnet” till alla som 
jobbar med programmet information om och matriser att fylla i: 

Ex. på innehåll:

• Viktiga dokument och viktiga datum (ex. när skall basdata senast 
läggas in osv).

• Programmål: Lokala och Nationella mål 

• Samverkan

• Internationalisering 

• Pedagogiskt upplägg

• Forskningsanknytning

• Metodinslag (forskningsmetoder och analysmetoder)

”HJÄLPDOKUMENTET”
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Syfte (kopplat till samverkan): 

• Att få lärarlagen att diskutera kring och utarbeta 
målinriktade samverkansinslag vid kursutveckling (syfte, typ 
av inslag osv). 

• Skapa en tydlig bild av vilken typ av de samverkansinslag vi 
har på programmet (att exempelvis användas som underlag 
vid diskussioner i programrådet, i diskussioner med IH och 
olika samverkansorganisationer samt till VB).

MATRIS TILL KURSANSVARIGA MATRIS TILL KURSANSVARIGA

• Idrottens utmaningar från ett idrottspedagogiskt perspektiv, 7.5 hp -
Samverkansdag med gäster och alumner från ideell, offentlig och kommersiella 
sektorn, arenor där idrottspedagoger är verksamma.

• Idrott, fostran och socialisation  2 st gästföreläsningar + Studiebesök i valfri 
idrottsrelaterad organisation (koppling till examinerande uppgift

• Idrott för alla ur ett idrottsmedicinskt perspektiv - Gästföreläsning: Studiebesök 
till 1) Umeå Performance Center 2) Idrottslabbet

• Idrott för alla ur ett psykologiskt perspektiv –ingen ”direkt” samverkan

• Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv Gästföreläsning

• Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp Frukostmöte och 
diskussioner om #timeout samt  föreläsning och workshop om strategiskt 
förändringsarbete inom idrotten (på Västerbottens idrottsförbund)

• Strategiskt ledarskap i praktiken, 7,5 hp: HR-samtal med extern person.

SAMMANSTÄLLNING SAMVERKAN 
REVIDERADE IVP 
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• Skapa samverkan som har hög kvalité och är givande för alla 
parter

• Hålla kvar engagemanget kring att samverkan är betydelsefullt 
även om det ”inte finns tid för detta”. - Hur prioritera just 
samverkan?

• Se till att skapa tid för att bygga upp långsiktiga och hållbara 
samverkansinslag, prioriteringar i kursresurs, avsätta tid för 
diskussioner om samverkan vid lärarlagsmöten eller liknande.

• Utvärdera samverkansinslag både vad gäller studenternas och 
samverkanspartnerns uppfattningar

• Jobba med progression och länkning vid utformning av nya IVP –
nya kursplaner, FSR – undervisning - examinationsformer!

• Kommunikationen med samverkansorganisationer, deras behov 
gentemot våra kurser + tydliga ramar, roller, förväntningar

UTMANINGAR

WORK IN PROGRESS…

TACK FÖR MIG!
ANNIKA


