
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Högskolepoäng med minusgrader 

 

- en kartläggning av vinterfriluftsliv på 

lärarutbildningar i idrott och hälsa  
 

 

 

 

Elin Widercrantz och Ellinor Håkansson 
 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete avancerad nivå 97:2012 

Lärarprogrammet 2008-2012 
Seminariehandledare: Jane Meckbach   

Examinator: Karin Redelius 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ECTS with degrees below zero 

 

- a study of vinterfriluftsliv in Health and Physical 

Education Teachers Education  
 

 

 

 

Elin Widercrantz and Ellinor Håkansson 
 

 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE 
Master Degree Project XX:2012 

Teacher Education Program 2008-2012 
Supervisor: Jane Meckbach   

Examiner: Karin Redelius 



 

 

Förord 

Snart är vi färdigutbildade lärare i idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan 

(GIH) i Stockholm. Första uppropet skedde i aulan hösten 2008, fyra och ett halvt år senare 

tar vi examen i samma lokal. Terminerna har färgats av dagar med både skratt, gråt och 

framförallt lärande. En del av utbildningen som ligger oss varmt om hjärtat är 

vinterfriluftslivsutbildningen. Denna utbildning var en otrolig upplevelse och ett privilegium 

att få vara med om under studietiden. En termin senare var det dags att skriva magisteruppsats 

och för oss fanns det en nyfikenhet att studera just detta område. Vi ställde oss frågan om 

studenter på andra idrottslärosäten i Sverige fick uppleva en liknande 

vinterfriluftsluftslivsutbildning som vi. Resultatet av denna nyfikenhet har genererat 

ohälsosamt många timmar sittandes framför datorn, skrivandes på vår magisteruppsats, som 

du nu håller i din hand.  

 

Vi vill avslutningsvis tacka alla lärosäten som deltog i studien. Ert deltagande betyder mycket 

för oss. Sedan vill vi också tacka vår handledare Jane Meckbach, för kloka tankar, bra 

vägledning och trevliga samtal. 

 

 

/Ellinor Håkansson och Elin Widercrantz, Stockholm. 

 

 

  



 

 

Abstract  

Aim: The descriptive aim in this study is to examine and identify the education in 

vinterfriluftsliv (winter outdoor activity) at universities in Sweden who educates Health and 

Physical Education Teachers (PETE). Following question has been designed to answer the 

descriptive aim of this study; how is the education in vinterfriluftsliv described and designed 

at the different universities current content, extent, course literature, examinations, distance to 

ski resort and economy? The aim is also from an analytical perspective and by Bernsteins 

theories to compare the universities vinterfriluftsliv-education with each other. The question 

to this aim is; what similarities and differences exist between the universities in this particular 

issue? 

 

Method: The study has a qualitative approach and the methodology is document analysis. 

Following documents has been analyzed: curricula, study guide, detailed schedules, 

information documents and the universities expenditures of the education in vinterfriluftsliv 

for the academic year 2011/2012. The selection in this study is seven different universities, 

(one failure) in Sweden with legitimacy to educate Physical Education and Health Teachers.  

 

Results: The results show that the education in vinterfriluftsliv differs in extent, though 

structure and content is equal at the analyzed universities. There’s a big difference in how we 

only have seen that three of the universities educates the students in skating. All of the six 

universities have all in common that they have a coherent vinterfriluftslivsvecka (winter 

outdoor activity week)  in a distant ski resort. The ski resorts location demands that all 

universities needs to travel and stay at the resort. Furthermore, the content is an aspect that 

brings the universities together while they all characterizes by cross-country skiing, alpine 

skiing and ski touring but the range of these elements differs. The expenditures for all the six 

universities differs significantly even though the students gets equal knowledge. The 

education in vinterfriluftsliv implies that several of the universities demands that the student 

pay for the vinterfriluftslivsvecka. 

 

Conclusion: The choice of PETE will affect what knowledge the students have opportunity to 

take part of in vinterfriluftsliv. This because that the education is similar but not equivalent. 

Furthermore we ask ourselves how the structure and design of education in vinterfriluftliv is 

optimal to the upcoming profession, Swedens new Physical Education and health teachers. 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Studiens deskriptiva syfte är att undersöka och kartlägga 

vinterfriluftslivsutbildningen på lärosäten i Sverige som utbildar lärare i idrott och hälsa. 

Frågeställningen till detta syfte är: Hur är vinterfriluftslivsutbildningen på lärosätena 

beskriven och utformad gällande innehåll, omfattning, kurslitteratur, examinationer, distans 

till fjällanläggning och ekonomi? Studiens syfte är även att ur ett analytiskt perspektiv och 

utifrån Bernsteins teorier jämföra lärosätenas vinterfriluftslivsutbildning med varandra. 

Frågeställningen till detta syfte är: Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan 

lärosätenas vinterfriluftslivsutbildningar? 

 Metod: Studien har en kvalitativ ansats då metodvalet är dokumentanalys. De dokument som 

analyserats är kursplaner, kurs-PM/studiehandledning, detaljschema, informations-PM samt 

lärosätets ekonomiska utgifter av vinterfriluftslivsutbildningen för läsåret 2011/2012. Urvalet 

består av sju lärosäten (ett bortfall) i Sverige som har examensrätt att utbilda lärare i idrott och 

hälsa. 

 

Resultat:  

Sammanfattningsvis visar resultatet att vinterfriluftslivsutbildningen på de undersökta 

lärosätena skiljer sig i omfattning även om upplägg och innehåll är likartad. En markant 

skillnad är hur det endast gått att utläsa att tre av sex lärosäten bedriver vinterfriluftsliv med 

skridskoåkning. Samtliga lärosäten åker iväg på en vad vi kallar vinterfriluftslivsvecka som 

innebär att utbildningen bedrivs på en fjällanläggning, vilket kräver övernattningar. Innehållet 

under denna vecka är likartad för lärosätena. Dock skiljer sig det nämnvärt i omfång av de 

olika momenten utförsåkning, längdskidåkning och gå på tur med skidor. Hur stora utgifter 

lärosätena har för vinterfriluftslivsutbildningen skiljer sig avsevärt, trots att studenten erbjuds 

liknande innehåll och kunskaper. Vinterfriluftslivsutbildningen innebär att flera lärosäten 

kräver att studenten tar pengar ur egen ficka för att bekosta vinterfriluftslivsveckan.  

 

Slutsats:  

Valet av idrottslärarutbildning kommer att påverka vilka kunskaper idrottslärarstudenten får 

möjlighet att ta del av i vinterfriluftsliv, då den är likartad men inte likvärdig mellan 

lärosätena. Vidare ställer vi oss frågan huruvida vinterfriluftslivsutbildningens utformning är 

optimal för den kommande professionen, Sveriges nya idrottslärare. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

När man som blivande idrottslärarstudent1 ska söka sig till ett lämpligt lärosäte gör man inte 

bara ett val av utbildning ur en geografisk aspekt. Beroende på vilken högskola eller 

universitet den blivande idrottslärarstudenten väljer, från Malmö högskola i söder till Umeå 

universitet i norr, blir själva innehållet i inriktningsstudierna2 för idrott och hälsa olika. 

(Broady 2001; SOU 2008, s. 53ff., 104f.; Annerstedt & Bergendahl 2002, s. 45ff.; Meckbach 

& Wedman 2007, s. 3) Denna brist på likvärdighet i det svenska högskolesystemet kan dock 

snart vara ett minne blott då högskoleutbildningsreformerna sedan slutet på 1990-talet har 

influerats mer och mer av Bolognaprocessen. Detta internationella direktiv leder de olika 

europeiska högskoleutbildningar, däribland Sverige, mot en internationell och nationell 

likvärdighet. (European Commission 2011; Madella, Froberg & Pilkington 2008, s. 177f.; 

Högskoleverket 2010, s. 5) 

 

Styrdokumenten för grund- och gymnasieskolan ställer krav på lärare i idrott och hälsa3 i 

Sverige att kunna förmedla kunskap inom friluftsliv under olika årstider (Skolverket 2011a, 

Lgr11, s. 51; Skolverket 2011b, Lgy 11, s. 83). För att möta och uppfylla dessa krav utgörs 

därför en del av den svenska idrottslärarutbildningen4 av just vinterfriluftsliv. Studier visar 

dock att vinterfriluftsliv för vissa lärosäten även är ett sätt att marknadsföra utbildningen mot 

potentiella studenter (Kårhus 2012, s. 238), snarare än att se till att utbildningen är optimal för 

att kunna möta framtida elever på bästa sätt som lärare i idrott och hälsa (Larsson 2009, s. 

147; Tinning 2004, s. 243). Vinterfriluftslivsutbildningen är en del av inriktningsstudierna i 

idrott och hälsa. Denna del är bara en liten andel av studenternas idrottslärarutbildning, men 

en del som vi anser innehåller upplevelsefyllda och speciella högskolepoäng. Högskolepoäng 

med minusgrader.  

                                                
1 Med idrottslärarstudent menas studenter som läser till lärare i idrott och hälsa. 
2 Vi har valt att använda begreppet inriktningsstudier, vilket är ämnesstudierna. I det här fallet är 
inriktningsstudierna idrott och hälsa. Andra begrepp för inriktningsstudier är ingångsämne och huvudämne. 
3 Yrket benämns idag som ämneslärare med inriktning idrott och hälsa eller lärare i idrott och hälsa. 
Benämningen lärare i idrott och hälsa kommer främst användas i uppsatsen och syftar då både på lärare i idrott 
och hälsa samt ämneslärare inriktning idrott och hälsa.  
4 Idag benämns denna utbildning för ämneslärarutbildning i idrott och hälsa eller lärarutbildning i idrott och 
hälsa. Idrottslärarutbildning är den benämning vi övergripande kommer använda i uppsatsen och syftar då till 
samtliga benämningar.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Friluftslivet i styrdokument på grund- och gymnasieskolan 

Studien är inriktad på vinterfriluftslivsutbildningen på idrottslärarutbildningar i Sverige. För 

att få en förståelse för hur det ser ut i dagens skola, handlar detta stycke om vinterfriluftslivet 

på grund- och gymnasieskolan i Sverige. Friluftslivsverksamhet bedrivs inte enbart under 

idrott- och hälsoundervisningen utan kan enligt skolförordningen (2011:185) även ske under 

övrig skoltid i den omfattningen rektor beslutar på respektive skola. Dock menar Skolverket 

att ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturarv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser 

(Skolverket 2011b, Lgy11, s. 83). I propositionen Framtidens friluftsliv från 2009/10 beskrivs 

det att friluftslivet har en given roll i skolan och att det är viktigt att skolorna lär ut friluftsliv 

för att främja fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil (Proposition 2009/10: 238 s. 46 f.). I 

läroplanen för grundskolan, Lgr 11, kan man bland annat läsa att eleverna ska genom 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållande och 

miljöer och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i 

vatten  (Skolverket 2011a,  s. 51). Från årskurs fyra och uppåt är ett av kunskapskraven att 

eleven ska genomföra lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer 

under olika årstider, samt badvett och säkerhet vid vatten vintertid (ibid., s. 53).  

 

Idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne5. I ämnesbeskrivningen för Idrott och hälsa 

1 på gymnasiet står det att eleven ska lära sig olika friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig 

kroppslig förmåga, samt lära sig att använda redskap och metoder för att bedriva friluftsliv för 

rörelseaktiviteter och rekreation (Skolverket 2011b, s. 84). Väljer eleverna även att läsa Idrott 

och hälsa 2 är det centrala innehållet bland annat upplevelsebaserade rörelseaktiviteter 

utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt 

betingade aktiviteter som skidåkning (Skolverket 2011c).	  	  

1.2.2 Friluftslivets förekomst i grund- och gymnasieskolan  

År 2007 kom Riksidrottsförbundet ut med en rikstäckande studie, Idrott och rörelse i skolan – 

en studie av idrotten i skolan 2007. I denna studie har cirka var fjärde gymnasieskola och 15 

                                                
5 Gymnasiegemensamt ämne innebär att ämnet är gemensamt för samtliga gymnasieprogram, men att det 
förekommer i varierande omfattning på de olika programmen. Detta benämndes tidigare kärnämne. Samtliga 
gymnasieprogram ska innehålla minst 100 poäng idrott och hälsa. (Proposition 2008/09:199 s. 78). 
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procent av Sveriges grundskolor svarat på enkäter (Riksidrottsförbundet 2007, s. 66).  I 

studien såg man att Sveriges grundskoleelever i snitt fick erfara tre heldagar av friluftsdagar 

per år (ibid., s. 30). Momentet friluftsliv tillsammans med friidrott fick enligt rapporten störst 

utrymme under friluftsdagarna. Skidåkning och skridskoåkning är definierade som egna 

moment i denna studie och ligger på tredje och fjärde plats på samma lista (ibid., s. 31). 

Gymnasieskolan hade liknande resultat, men med undantaget att friidrott bytts ut mot 

bollspel. Detta är dock en generalisering och varierar beroende på miljön skolan omgärdas av 

(ibid., s. 52). Tidigare fanns det bestämmelser i läroplanerna om hur många friluftsdagar det 

skulle finnas på ett läsår, men detta upphörde när Lpo94 och Lpf 94 trädde i kraft (Lundvall 

2011, s. 127). I en artikel från 2002 menar författarna att friluftsliv är ett moment som får lite 

tid i idrott och hälsoundervisningen (Lundvall, Meckbach & Thedin Jakobsson 2002, s. 19).  

Friluftslivsundervisningen som bedrivs i den svenska grundskolan är beroende av faktorer 

som lokaler, tid, avstånd, ekonomi och väder. Att genomföra vinteridrotter och friluftsliv är 

ett problem som varannan skola brottas med. (Riksidrottsförbundet 2007, s. 13) Backman 

redovisade ett något motsägande resultat 2004, då man i SIH-projektet6 såg att de vanligaste 

friluftsaktiviteterna var orientering, skridsko/isspel och åka slalom emedan de minst vanliga 

friluftsaktiviteterna var friluftsteknik, paddling och långfärdsskridskoåkning. Resultaten 

baseras på 1389 enkäter som elever i årskurs sex och nio besvarat. (Backman 2004, s. 182) 

 

När man läser studier om friluftsliv kan man ofta ifrågasätta resultaten eftersom begreppet 

friluftsliv tolkas olika och påverkar innehållet. Undervisningen har visat sig mer likna 

idrottsliga aktiviteter i utemiljö än rent och skärt friluftsliv. Det finns en problematik i att det 

existerar en okunskap om vad friluftsliv innebär och därmed vad friluftslivsundervisningen 

bör innehålla. (Nilsson 2007, s. 141; Backman 2004, s. 187)  

1.2.3 Idrottslärarutbildningen genom tiderna 

För att förstå hur reformer genom tiderna har lett till den idrottslärarutbildning vi har idag, 

presenteras här idrottslärarutbildningen ur ett historiskt perspektiv. Den allra första högskolan 

i Sverige som utbildade lärare i idrott och hälsa var Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 

grundat år 1813, då med namnet Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) (Meckbach & 

Wedman 2007, s. 2). Det var inte förrän år 1966 som nästkommande högskola invigdes i att 

                                                
6 SIH-projektet (Skola-Idrott- Hälsa) är en pågående longitudinell studie då man i basstudien 2001 samlade in 
omfattande data om cirka 2000 elever från 48 slumpmässigt utvalda grundskolor i Sverige (GIH 2012). 



4 

 

 

utbilda lärare i idrott och hälsa, denna gång i Örebro. På 1990-talet fick Sverige ytterligare två 

universitet med idrottslärarutbildning, Umeå och Göteborg, och därefter har antalet lärosäten 

med inriktning idrott och hälsa ökat. (ibid., s. 2)  Lärosätena ökade således drastiskt under 

1990-talet och samarbetet mellan dessa högskolor och universitet var under denna period i 

princip obefintlig (Annerstedt & Bergendahl 2002, s. 8). År 2007 var antalet högskolor och 

universitet med lärarutbildning för idrott- och hälsoämnet minst 16 stycken (Meckbach & 

Wedman 2007, s. 3). 

 

Den svenska högskoleutbildningen har genomgått en rad olika reformer genom åren som har 

gjort ramverken för systemet dynamiskt. Syftet med reformen som utvecklades 1977, var 

enligt Broady (2001) att skapa en centraliserad och homogen högskoleutbildning. Reformen 

som utvecklades 16 år senare, 1993, hade det motsatta syftet, nämligen att skapa en högskola 

som var decentraliserad och heterogen (ibid.). Under 1990-talet förändrades samtidigt 

situationen för de svenska högskolorna och universiteten radikalt. Antalet sökande studenter 

ökade med närmare 60 procent vilket genererade en större efterfrågan på olika utbildningar 

och därmed ett krav på större utbud. (ibid.) Utbildningsalternativen ökade, vilket ledde till att 

högskolor och universitet expanderade. Istället för att ett fåtal högskolor och universitet 

dominerade, var det fler och fler lärosäten som konkurrerade om studenterna. Detta har lett till 

att högskolorna och universiteten har hamnat i en sits där de intensivt måste locka till sig 

studenter för att överleva. (ibid.) 

 

Decentraliseringen av högskola och universitet har lett till ett mer heterogent ramverk 

(Broady 2001), där den enskilda högskolan har fått en ökad befogenhet att utforma sin egen 

utbildning. Annerstedt & Bergendahl (2002, s.45) såg att Sveriges idrottslärarutbildningar inte 

var likvärdiga i omfattning och innehåll i början på 2000-talet. Enligt Svenska statens 

offentliga utredning från 2008, Utredningen om en ny lärarutbildning, såg man att 

högskolorna och universiteten under de senaste åren har haft sinande ekonomiska resurser. 

Trots detta har arbetsuppgifterna ökat, vilket resulterat i att utbildningskvalitén blivit lidande. 

Konkurrensen om studenterna har lett till att lärosätena breddat sitt utbud av utbildningar 

vilket har försämrat kvalitén. (SOU 2008, s. 104 ff.) Aktioner för att motverka denna 

försämrade kvalitén är exempelvis lärarutbildningsreformen från 2001, som i huvudsak var 

menad för att få en mer sammanhållen svensk högskola och universitet (ibid.). 
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1.2.4 Dagens lärarutbildning 

Dagens lärarutbildning i Sverige är starkt influerad av Bolognaprocessen. Sverige gick med i 

Bolognaprocessen år 1999, vilket innebar att dörrar öppnades för ett internationellt samarbete 

med andra högskolor och universitet. (Högskoleverket 2010, s. 10 ff.) Detta har krävt att den 

svenska högskoleutbildningen anpassat sig efter villkoren som Bolognaprocessen innefattar. 

Bolognaprocessen har medfört att Sveriges högskoleutbildningar, däribland 

idrottslärarutbildningen, arbetar mot nationella och internationella mål. (ibid., s. 5) 

Samarbetet mellan de idag 47 länderna inom Europas gränser syftar att skapa ett antal mål för 

en gemensam högre utbildning, med bland annat ett jämförbart poängsystem 

(Utbildningsdepartementet 2012; Högskoleverket 2010, s. 5). 

 

Internationellt sett är idrottslärarutbildningen både centraliserad, exempelvis England och 

Wales, och decentraliserad, exempelvis Spanien och Kanada (Dodds 2006, s. 540). Vid 

jämförelse av svenska och internationella högskolesystem har Sverige haft en mer 

decentraliserad utformning (Annerstedt & Bergendahl 2002, s. 73) innan Bolognaprocessen.  

1.2.5 Examensordningen 

Examensordningen är en produkt av den internationella referensramen för examina. När 

examensordningen 2011 trädde i kraft blev flera lärosäten av med sin examensrätt. 

(Högskoleverket 2011; Högskoleverket 2010, s. 8) Examensordningen är endast en 

övergripande beskrivning och högskolan eller universitetet har en frihet att själv bestämma 

hur de organiserar sin verksamhet och sina utbildningar, samt hur de fördelar sina resurser 

(Högskoleverket 2010, s. 8).  

 

Under läsåret 2011/2012 existerade två olika examensordningar för lärarutbildningar i idrott 

och hälsa på lärosätena, examensordningen 2007 och examensordningen 2011. Detta innebär 

att det är olika utbildningsplaner beroende på om studenterna antagits före eller efter hösten 

2011. Följande information gäller för studenter som läser idrott och hälsa som huvudämne 

enligt den senare examensordningen. En skillnad är att omfattningen av inriktningsstudier i 

ämnet idrott och hälsa om man läser mot gymnasieskola. Dessa studenter läser enligt 

examensordningen 2011, minst 120 högskolepoäng (hp) inriktningsstudier istället för minst 

90 hp, vilket är kravet för studenter som läser mot grundskolan årskurs 7-9 eller studenter som 

antagits under examensordningen 2007.  (Högskoleförordningen 2009, s. 163; 
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Högskoleförordningen 2011, s. 152) En veckas studier motsvarar en och en halv (1,5) hp, 

vilket innebär att ett års studier, 40 veckor, består av 60 hp (Högskoleförordningen 

2006:1053).  

1.2.6 Centrala begrepp 

Friluftsliv och naturmiljöaktivitet 

Det finns olika uppfattningar om vad friluftsliv är. Vi har valt att använda friluftsgruppen 

FRISAMs definition av begreppet friluftsliv eftersom den grundar sig i ett regeringsbeslut. 

Friluftsgruppen tillsattes av regeringskansliet år 1999 i syfte att främja friluftsliv i Sverige. 

Definitionen lyder: 

 
Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav 

på prestation eller tävling.                          (Regeringskansliet 1999, s. 15) 
 

Många vill skilja på begreppen naturmiljöaktivitet och friluftsliv när man diskuterar frågor 

kring friluftsliv. Med naturmiljöaktivitet menas aktiviteter som bedrivs i naturen, exempelvis 

skridskoåkning eller längdskidåkning och själva aktiviteten är i fokus (Nilsson 2007, s. 145). 

Med friluftsliv menas aktivitet eller vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturupplevelser 

samt stimulans och rekreation av psykisk och/eller fysisk art. Detta utan krav på prestation 

och tävling. (ibid.) Uppsatsen är inriktad mot vinterfriluftsliv och med detta menas 

friluftsaktiviteter som endast är möjliga att genomföra i vintermiljö (se Begränsningar 2.2.3). 

I studien kommer både naturmiljöaktivitet och friluftsliv räknas som en del av 

vinterfriluftslivsutbildningen. 

 

Ett sätt att kategorisera friluftsliv enligt Nilsson (2007, s. 145) är att skapa tre olika delar 

utifrån tid och innehåll.  

• Kortvarigt friluftsliv omfattas av cirka en halv till tre timmar och sker i form av 

exempelvis promenader, cykelturer eller bärplockning. 

• Medellångt friluftsliv omfattas av en halvdag till en heldag och sker i form av 

exempelvis vandring på leder. 

• Långvarigt friluftsliv omfattas av längre än ett dygn och innehåller en eller flera 

övernattningar i naturmiljö, till exempel fjällvandringar och fjällturer på skidor.  
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1.3 Existerande forskning 

Problemet med att undersöka ett system som högskoleutbildningen är dess dynamiska 

egenskap (Broady 2001). Den nationella och internationella forskningen kring 

idrottslärarutbildningar och hur de utformas är ytterst begränsad (Dowling 2006, s. 247; 

Backman 2010, s. 38; Tinning 2006 s. 369; Boyes & Rikard 2008 s. 544; Meckbach & 

Wedman 2007, s. 3). Enligt O´Meara och MacDonald (2004, s. 111) har det skrivits väldigt 

lite om hur lärarutbildningen lever upp till fastställda ramverk. I Sverige ses Annerstedt som 

den första att forska om idrottslärarutbildning och utgav 1991 avhandlingen Idrottslärarna 

och Idrottsämnet, Utveckling, mål, kompetens –ett didaktisk perspektiv. Andra som forskat 

om idrottslärarutbildningen i Sverige är bland annat Lundvall och Meckbach (2003), Carli 

(2004) och Larsson (2009). Den existerande forskningen som presenteras nedan rörande 

idrottslärarutbildningen är den forskning vi funnit mest relevant för vår studie.  

 

Friluftsliv är unikt för Skandinavien och har formats utifrån ländernas kultur. Det finns ett 

flertal översättningar av begreppet friluftsliv vilket problematiserar informationssökningen 

(Backman 2010, s. 17), begreppen som har använts för att finna forskning om detta är 

friluftsliv, outdoor education och open air. Sökorden har valts utifrån tidigare relevant 

forskning.  

1.3.1 Idrottslärarutbildningen 

Man kan förvänta sig att idrottslärarutbildningen ser olika ut mellan länder (Backman 2010, s. 

36) och det är därför viktigt att ta hänsyn till detta då man läser internationell forskning om 

idrottslärarutbildningar (Tinning 2006, s. 369). 

Flera studier menar att idrottslärarutbildningarna i världen måste utvecklas utifrån forskning 

om vad som är den bästa praxisen och vad som är bäst för att möta dagens barn och ungdomar 

(Kirk & MacDonald 2001, s. 442; Tinning 2004, s. 243; Ayers & Housner 2008, s. 61; 

Melnychuk, Robinson, Chorney & Randall 2011, s. 148, 164). Den traditionella synen på hur 

en idrottslärarutbildning ska se ut hänger inte ihop med skolans styrdokument och nutidens 

behov hos barn och ungdomar (Melnychuk et al. 2011, s. 164).   

Idrottsdidaktiken i Sverige är formad av idrotts- och skolpolitiken samt av GIH-traditionen 

(Schenker 2011, s.69 ff.). Då GIH har funnits i snart 200 år och har haft ensamrätt om att 

utbilda lärare i idrott och hälsa i Sverige merparten av dessa år, har idrottslärarutbildningen 
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historiskt sett fått sin karaktär av detta lärosäte (Lundvall & Meckbach 2003, s. 31). 

Decentraliseringen har dock inneburit att lärosätena haft en frihet i att själva konstruera 

idrottslärarutbildningen, vilket har utmynnat i att enskilda högskolor och universitet har 

skapat sin egen inriktning för att locka idrottslärarstudenter (Annerstedt & Bergendahl 2002, 

s. 45ff; Meckbach & Wedman 2007, s. 3). Exempelvis har antalet högskolepoäng skiljt sig åt i 

respektive moment beroende på vilken högskola eller universitet som studenten har läst på. 

Detta har resulterat i att lärarutbildningarna förlorat sin likvärdighet. (Annerstedt & 

Bergendahl 2002, s. 45ff; Meckbach & Wedman 2007, s. 3) Tidigare var det den centrala 

utbildningsplanen som minskade klyftorna mellan högskolorna och universiteten då det fanns 

en sorts ram att förhålla sig till. Det decentraliserade högskolesystemet har givit ett större 

tolkningsföreträde vid skapandet av de lokala kursplanerna. (Annerstedt & Bergendahl 2002, 

s. 46) I en studie där man jämfört två olika universitet som utbildar lärare i Australien visade 

det sig att utbildningarna var väldigt olika trots att de följde samma nationella ramverk 

(O´Meara & MacDonald 2004, s. 121 f.). Universiteten har valt att tolka de nya ramverken 

och implementera dem på ett sätt så att det passar in på redan existerande program och dess 

praktiska struktur (ibid., s. 122).  

 

En decentraliserad skolpolitik leder till en tävlan om studenter (Dodds 2006, s. 540). En 

studie av Kårhus (2010, s. 236 ff.) visade att högskolor i Norge använde olika upplevelser 

som till exempel skidåkning i Alperna för att rekryterar och behålla idrottslärarstudenter. 

Varje tagen högskolepoäng för en student innebär ett tillflöde av pengar för institutionen och 

lärosätet. Detta kan enligt Larsson (2009, s. 147) leda till att utbildningen i Sverige inte 

nödvändigtvis innehåller det som är optimalt ur ett idrottslärarperspektiv, utan istället styrs av 

institutionernas intresse att hålla sig attraktiva på marknaden. O´Meara och MacDonald 

(2004, s. 123 ff.) menar att det handlar om att universiteten vill ha en egen identitet och vill 

behålla sin position på marknaden av studenter. Enligt Kårhus (2010, s. 236 f.) finns det en 

liknande problematik i grannlandet Norge där högskolepoängen inte bara produceras och 

reproduceras på statlig nivå utan även utifrån marknadens dynamik. Utbildningssystemet styrs 

således från två håll, av statens styrdokument och av ekonomiska intressenter. Förverkligat i 

handling kan man exempelvis på en norsk institutions hemsida se hur de lockar blivande 

studenter med erbjudanden om att kombinera utbildning i friluftsliv med exotiska äventyr i 

fjärran länder. (Kårhus 2010, s. 237) 
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Exotiska äventyr är dock långt ifrån vad alla högskolor och universitet har möjlighet att 

erbjuda. Det tidigare svenska högskolesystemet fördelade ut olika stor ersättning till olika 

lärosäten. Exempelvis var det år 1996 enbart tre utbildningsorter i Sverige som tilldelades 

utbildningsområdet idrott7 vilket medgav en större ersättning och kallas idrottspengen. 

(Annerstedt & Bergendahl 2002, s. 45) Detta resulterade i att resurserna blev ojämnt 

fördelade mellan högskolorna och universiteten med idrottslärarutbildning och därmed mer 

eller mindre privilegierade lärosäten (Annerstedt & Bergendahl 2002, s. 45; Dodds 2006, s. 

541).  

1.3.2 Friluftsliv på idrottslärarutbildningen 

Hur ser då friluftslivsutbildningen ut på idrottslärarprogrammet? En del forskning som 

samlats in till denna studie och som berör friluftsliv på idrottslärarutbildningen menar att det 

finns en problematik i att forska om friluftsliv eftersom uppfattningen om vad det innebär, är 

olika (Backman 2010, s. 62). Studier visar att det råder delade meningar om vad 

friluftslivsmomenten på idrottslärarutbildning och i grund- och gymnasieskola inbegriper. 

Detta öppnar för tolkningar som gör utövandet av friluftsliv till ett område där likvärdigheten 

kan ifrågasättas. (Backman 2010, s.87 f.; Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2007, s. 154) 

 

En majoritet av studenterna som antogs höstterminen 2007 på GIH hade endast en viss eller 

liten erfarenhet av naturmiljöaktivitet och friluftsliv (Nilsson & Kraepelien-Strid 2009, s. 11 

ff.). Resultatet baserades på 92 enkäter som nyantagna studenter fyllde i. I samma rapport såg 

man att skridskoåkning var en av de vanligaste friluftsaktiviteterna som studenterna 

genomfört under sin skolgång (ibid., s. 14).  

 

Friluftslivsutbildningen har även visat sig skilja lärosätena emellan när man studerar faktorer 

som omfattning, kurslitteratur, metodik etcetera. Friluftslivet har under de senaste åren fått en 

varierad utbredning på idrottslärarprogrammet, allt från sju och en halv till 15 hp av totalt 90 

hp (Backman 2010, s. 41). Schantz och Silvander rapporterade år 2004 (s. 34, 46) en generell 

siffra som sa att friluftslivskurser på Sveriges idrottslärarutbildningar utgjordes av cirka fem 
                                                
7 Utbildningsområdet idrott tilldelades 14 lärosäten år 2012. På tio av dessa lärosäten var idrottspengen 
öronmärkt för lärarutbildningen (Utbildningsdepartementet 2011, Bilaga 1). Följaktligen är det fler lärosäten 
som fick idrottspengen 2012 än de sju lärosätena som idag har examensrätt att utbilda lärare i idrott och hälsa 
enligt examensordningen 2011. Anledningen till detta är att lärarutbildningen i idrott och hälsa finns kvar på 
några övriga lärosäten, men håller på att avvecklas då dessa lärosäten inte fick examensrätt för att utbilda lärare i 
idrott och hälsa för examensordningen 2011. Samtliga lärosäten som deltar i vår studie fick idrottspeng för 2012, 
vilket är 103 423 kronor per helårsstudent (ibid., s. 3). 
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och en halv procent av inriktningsstudierna (undantaget friluftsanknutna idrotter), i Danmark 

var motsvarande siffra sex till åtta procent. Vidare visades kurslitteraturen vara lika vid som 

begreppet friluftsliv och inkluderade allt från tips och trix till filosofiska tankar. Friluftslivets 

pedagogik av Brügge var den bok som enligt Backman (2010, s. 41) förde de olika 

institutionerna samman då den förekom på flertalet högskolor och universitet. I en 

sammanställning framhäver han att gemensamma faktorer i litteratur och kursplaner för 

friluftslivsutbildningen på idrottslärosätena var: personlig utveckling, skidresor, 

undervisningsmetoder, tekniska färdigheter, utrustning, hälsa, erfarenhet av naturvistelse, 

kulturella perspektiv på naturen, miljömedvetenhet och motstånd till tävlingsmomentet. Var 

dessa element utövas geografiskt sett var en aspekt som kunde skilja lärosätena åt. (ibid., s. 

41) 

 

Friluftslivsutövandet påverkas av geografiska faktorer på både grund-, gymnasie- och 

högskolenivå. Man måste se friluftslivet utifrån en lokal och regional kontext, där relationer 

mellan kommuner och särskilda områden påverkar var friluftslivet bedrivs (Brookes 2002). 

Exempelvis menar Seger (2011, s. 25) att större delen av Gymnastik- och idrottshögskolans 

friluftslivsutbildning bedrivs utanför Stockholm med krav på förflyttning till avlägsen skog, 

sjö, hav eller fjäll. Enligt Backman bedrivs större delen av den svenska 

friluftslivsutbildningen på idrottslärarprogrammet utanför “skolgården” och kräver både tid i 

övernattning samt privata utgifter för studenterna. (Backman 2010, s. 41) Om man använder 

Nilssons sätt att kategorisera skulle denna typ av friluftsliv definieras som ett långvarit 

friluftsliv (Nilsson 2007, s. 144 ff.). En studie rörande ett av Sveriges lärosäten för idrott och 

hälsa beskriver hur det existerar en stolthet över hur friluftslivsutbildningen är utformad. 

Lärarutbildarna värnar om friluftslivsutbildningens inriktning och omfattning även om kursen 

just kräver stora utgifter från både högskolebudget och studenternas egna plånböcker. 

(Larsson 2009, s. 147) 

 

Backman såg i sin studie att lärosätena väljer att dela in utbildningen i flera underkategorier. 

En sådan indelning var exempelvis efter årstid, ett annat alternativ var att dela in utbildningen 

i färger; blått friluftsliv för aktiviteter på vatten; grönt för aktiviteter på land under 

sommarhalvåret; vitt för aktiviteter på snö och is. (Backman 2010, s. 41)  
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1.3.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Det svenska högskolesystemet kan ses som dynamiskt och är idag decentraliserad även om 

trenden går mot en mer centraliserad karaktär med ett internationellt samarbete i grunden.  

 

Viljan att skapa en likvärdig högskoleutbildning brottas med lärosätenas behov av att hålla sig 

attraktiva på marknaden, eftersom varje student innebär pengar för lärosätet.  

Detta leder till att utbildningen i Sverige inte alltid nödvändigtvis innehåller det som är 

optimalt ur ett idrottslärarperspektiv. En studie visar att högskolorna och universiteten 

implementerar styrdokument så att det passar lärosätets struktur. Flera studier menar att 

idrottslärarutbildningen måste utvecklas för att möta dagens skolbarn och -ungdomar. 

 

Likvärdigheten på idrottslärarutbildningarna har ifrågasatts och flera studier har sett att antal 

högskolepoäng, innehåll och dess omfattning skiljer sig mellan lärosätena. 

Friluftslivsutbildningen bedrivs oftast utanför lärosätets närområde med krav på både 

förflyttning, övernattning och utlägg för studenten.  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Basil Bernstein, kritisk utbildningssociolog från England, fokuserade på hur olika regelverk 

påverkar interaktionen mellan människor. Till en början studerade han hur språk och klass 

samverkade. Senare kom han dock att utveckla teorin till hur olika koder påverkar 

relationerna mellan social klass, familj och reproducering av språket. Han utvecklade en 

kodteori utifrån förhållandet mellan kommunikationskoder, pedagogiska diskurser och 

praktiker (Bernstein 2003b). Bernsteins teorier är både risade och rosade och fick sitt stora 

genomslag i Sverige under 1960- och 70-talen (Nationalencyklopedin 2012). Bernstein 

fokuserade huvudsakligen på hur fördelningen av makt och principer såg ut för kontroll av 

utbildning (Kougioumtzis 2006, s. 100). Vidare valde han att inrikta sig på den pedagogiska 

diskursen och försökte med ett kritiskt utbildningsperspektiv förstå hur skolprocesser och 

kunskap skapas och vidhålls utifrån koder. Med detta menade han att pedagogiska diskurser 

skapas genom social konstruktion (Bernstein 2003b, s. 13). Börjesson (2003, s. 19) menar att 

diskurs är en fråga om en reglerad samtalsordning med institutionaliserade 

framställningsprocedurer eller praktiker. Den pedagogiska diskursen sett utifrån Bernsteins 

begrepp distribution, rekontextualisering och reproduktion av officiell kunskap är relaterad till 



12 

 

 

strukturellt bestämda maktförhållanden (Sadovnik 2001). Kougioumtzis (2006, s. 64 f.) menar 

i sin tur att diskurs kan kopplas till arenor, strategier respektive konstruktioner, där individer, 

organisationer eller kulturer agerar samhälleliga företeelser. Således kan man beskriva att den 

pedagogiska diskursen handlar om hur samhället ser på verklighetsskapandet av pedagogik 

och kunskap. Vidare handlar diskursen om att makt och kulturella förhållanden ligger till 

grund för konstruktioner av vad som är giltig kunskap (Börjesson 2003, s. 19).  

 

Bernsteins teorier och begrepp har använts i flera avhandlingar som studerat olika diskurser 

på både lärar- och idrottslärarutbildningar (Backman 2008; Kårhus 2010; Annerstedt & 

Bergendahl 2002; Kirk & MacDonald 2001). Bernsteins kodteori och begreppsverktyg gör det 

möjligt att analysera, urskilja och diskutera idrottslärarutbildningens innehåll.  

1.4.1 Klassificering, kodning och inramning 

Bernstein problematiserar den pedagogiska diskursen utifrån begreppen klassificering, 

kodning och inramning. Nedan följer en kort beskrivning av dessa begrepp. 

 

Klassificering beskriver hur starkt eller svagt olika grupper av människor eller kategorier 

blandas och deras relation till varandra. Begreppet används för att understryka gränserna 

mellan dessa grupper och handlar således om makt. En stark klassificering innebär därav att 

saker särskiljs. (Bernstein 2003a, s.23) 

 

Kodning innebär att det existerar olika koder för olika grupper. För att passa in i en viss grupp 

krävs det att man har knäckt koderna för just den gruppen. (Bernstein 2003a, s. 23; 2003b s. 

14 ff.) Bernstein skiljer på två olika koder, samlingskod och integrerad kod. En samlingskod 

innebär att grupperna är tydligt skilda från varandra medan en integrerad kod innebär att man 

vill föra grupperna samman. (Karlefors 2002, s. 59) Kodteorin är central i Bernsteins teori och 

kan enligt Kougioumtzis (2006, s. 28) analyseras i två olika grundversioner, en kod för 

produktion och en kod för reproduktion. Bernstein (2003b, s. 73) menar att vårt sätt att se och 

tänka om kunskap är en kod i sig som styrs av och handlar om makt och kontroll. Ett lärosäte 

har, enligt Bernstein, en egen kod eller ritual för att sammanbinda alla som tillhör lärosätet; 

alltså lärare, studenter och övrig personal. Centralt brukar då vara lärosätets mål och 

värderingar. (Bernstein 2003a, s. 60) Dessa ritualer används för att skapa en sammanhållning 

och klassificering vilket särskiljer det ena lärosätet från det andra. Bernstein menar även att 
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olika platser genererar att det skapas olika interaktionen hos människor, vilket är ett 

kodskapande i sig. (Bernstein 2003b, s. 20). 

 

Inramning handlar om kontroll. Bernstein skiljer på en stark och en svag inramning. En stark 

inramning innebär att valmöjligheterna för en elev eller student är begränsade och en svag 

inramning innebär att större kontroll och valmöjlighet ligger hos studenten. (Bernstein 2003b, 

s. 36) Kontroll kan enligt Karlefors (2002, s. 57) visa på maktstrukturer som exempelvis 

organisation, turordning och tidsanpassning.  

 

Dessa tre begrepp interagerar med varandra. Graden av klassificering och inramning påverkar 

direkt produktionen av koder (Backman 2010, s. 50). Exempelvis innebär en stark 

klassificering och inramning i en grupp att det finns många koder vilket leder till att gruppen 

tydligare särskiljs från en annan grupp. Koderna kan exempelvis för en snowboardåkare vara 

att man har pösiga skidbyxor, använder ett ”snowboardspråk” och sitter mycket i skidbacken 

vilket särskiljer sig från alpinskidåkarna. 

1.4.2 Lagar och fält 

Bernstein (2003b, s. 180 ff.) använder sig även av tre lagar för att beskriva en del av sin teori, 

the pedagogical device. Dessa tre lagar är distributionslagen, rekontextualiseringslagen och 

den utvärderande lagen. Distributionslagen berör vad styrdokument och läroplaner anser vara 

giltig kunskap. Avgränsningen av den giltiga kunskapen fungerar enligt Kougioumtzis (2006, 

s. 94) som en bas för maktfördelning. Olika sorters kunskap har således olika status 

(Bernstein 2003b, s. 45). Vidare beskriver rekontextualiseringslagen hur pedagogik handlar 

om vad som anses vara rätt sätt att överföra kunskapen på. Prov eller examinationer innefattar 

vad som anses vara ett giltigt förverkligande av den inlärda kunskapen och är enligt Bernstein 

den utvärderande lagen. Dessa lagar används för att förstå utbildningarnas kunskapskoder. 

(Bernstein 2003b, s. 180 ff.) Sett utifrån idrottslärarutbildningen kan det exemplifieras i vem 

det är som bestämmer vad lärarutbildningen ska innehålla, hur detta sedan lärs ut till 

studenterna och till sist hur studenterna sedan besitter kunskapen utifrån examinationer eller i 

sin kommande profession. Det finns en positionsrelation mellan student och lärare eftersom 

det är läraren som har kontroll över rekontextualiseringslagen och den utvärderande lagen. I 

vissa fall kan lärare på högskolor och universitet även ha kontroll över distributionslagen. 

(Kougioumtzis 2006, s. 65; Kirk och MacDonald 2001, s. 445)  
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Kirk och MacDonald (2001, s. 445) skriver med hjälp av Bernsteins teorier om kunskap i tre 

fält formade utifrån hur lärarutbildningen i idrott och hälsa skapas. Det primära fältet är 

kunskap i högre utbildningars policys, kulturer inom idrott och hälsa och disciplinär kunskap. 

Det rekontextuella/dispositions fältet är kunskap i universitetens och departementens 

bestämmelser och beslut. Det sekundära fältet är kunskap på idrottslärarprogram och dess 

styrdokument där kunskapsöverföringen är det centrala.  

 

Det unika med universitet och högskolor, utifrån Bernsteins teori, är att de befinner sig i alla 

tre fälten men att de utför olika praktiker i varje fält. En och samma person kan till och med 

vara verksam inom alla fälten. (Kirk & MacDonald 2001, s. 445) Olika former av kunskap 

skapas genom fördelningsregler som fördelar makt mellan sociala och politiska myndigheter. 

Decentraliseringen av högskolan innebär utifrån Bernsteins perspektiv att reglerna för makt 

och kontroll på universitet och högskola har förändrats och således förändras makten om 

ämneskoden och kunskapsområdet (ibid.). Backman menar att denna ämneskod saknar en 

samlad och tydlig struktur i universitetsämnet idrott. Det finns en brist på ett utvecklat språk 

och en utbytbarhet mot annat innehåll, som visar på att det är svaga gränser för ämnets 

innehåll. (Backman 2008, s. 42) Bernstein skiljer också på två olika sorters lärosäten, den som 

är beroende av den ekonomiska marknaden och den som inte är det (ibid., s. 64). 

 

Annerstedt och Bergendahl (2002, s. 23) skriver att när man invigs i ett ämnesområde får man 

dela ämnets ”kultur”, dess övergripande syn på kunskap, dess grundläggande övertygelse och 

praktiker. Detta kan tolkas som ämnets koder och klass. Vidare menar de att dessa klasser och 

koder byggs upp på en lärarutbildning och även om mycket förändras kontinuerligt finns det 

traditioner, både synliga och osynliga. (Annerstedt & Bergendahl 2002, s. 23) På grund av att 

man har en djupare inriktning på sin kunskap, menar Bernstein att man skaffar sig en 

utbildningsidentitet då man särskiljer sig mer från populationen (Bernstein 2003a, s. 55). 

Under idrottslärarutbildningen skapar studenterna en idrottsidentitet som har sin grund i att de 

är duktiga i ämnet praktiskt. Denna identitet tar de sedan med sig i yrket. (Tinning 2004, s. 

245)  

 

Utifrån Bernsteins konceptuella ram kan analysen av dokumenten beskriva hur 

vinterfriluftslivsutbildningen på de olika lärosätena produceras och reproduceras. Bernsteins 

teori och begrepp kan hjälpa oss att tolka och se de olika koderna som finns på lärosätena och 
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hur de är kopplade till klass och inramning i utbildningen. Vidare kan vi utifrån Bernsteins 

teori tolka vad lärosätena menar är rätt sorts kunskap inom vinterfriluftsliv, hur denna 

förmedlas och senare examineras.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Studiens deskriptiva syfte är att undersöka och kartlägga vinterfriluftslivsutbildningen på 

lärosäten i Sverige som utbildar lärare i idrott och hälsa. Frågeställningen till detta är: 

• Hur är vinterfriluftslivsutbildningen på lärosätena beskriven och utformad gällande 

innehåll, omfattning, kurslitteratur, examinationer, distans till fjällanläggning och 

ekonomi? 

Studiens syfte är även att ur ett analytiskt perspektiv och utifrån Bernsteins teorier jämföra 

lärosätenas vinterfriluftslivsutbildning med varandra. Frågeställningen till detta är: 

• Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan lärosätenas 

vinterfriluftslivsutbildningar? 
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Studien har en kvalitativ ansats då metoden dokumentanalys, även kallat textanalys, används 

för att svara på syftet och frågeställningarna. Dokument kan användas för att besvara 

frågeställningar kring faktiska förhållanden och faktiska skeenden (Patel & Davidsson 2003 s. 

68). Dokument spelar idag en avgörande roll för handlingar och beslut inom organisationer 

och dokumentanalys fungerar som ett idealt sett att neutralt studera hur sakförhållande 

avspeglas i organisationer (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 103 ff.).  

 

Dokument kan ha flera skepnader, det kan exempelvis vara i form av informationsbroschyrer, 

PM, faktaböcker, utredningar, statistik och mycket mer (Hellspong 2001, s. 13). Ett dokument 

kan definieras som:  

 
Data som består av ord och/eller bilder som har tillkommit utan forskarens intervention.  

                                                 (Silverman 2001, s. 119 se Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 104)  
 

Studien ämnar undersöka, analysera och jämföra lärosätenas kursplaner, kurs-

PM/studiehandledning, detaljschema, informations-PM samt lärosätets ekonomiska utgifter 

inför just vinterfriluftsliv. Man bör som analyserare förstå vikten av att inte bara välja ut 

sådant material som stödjer den egna studien. Detta för att undvika skevhet i materialet och 

därigenom skapa en falsk bild av hur det faktiskt ser ut (Patel & Davidsson 2003, s. 68). 

Fördelen med dokumentanalys är att det material man samlar in är i en konkret form, vilket 

skiljer det från mindre handfasta analysobjekt som till exempel personers upplevelse (Justesen 

& Mik-Meyer 2011, s. 104). Ett annat sätt att svara på studiens syfte är att använda sig av 

intervjuer. Det finns dock en osäkerhet i om denna metod skulle få fram konkreta fakta om 

hur det faktiskt ser ut, utan snarare skulle spegla den eventuella momentansvariges upplevelse 

av vinterfriluftslivsutbildningen. Dokumentanalys har således valts som huvudmetod av flera 

anledningar. För det första tror vi att metoden är mest lämplig för att svara på 

frågeställningarna och kan hjälpa oss att se saker som vi annars kanske inte hade undersökt. 

För det andra skulle det enligt oss vara svårt att utföra intervjuer med tanke på att studien 

genomförs under en tid då de flesta lärosätenas friluftslivslärare är inne i en hektisk period. 

Att genomföra intervjuer skulle också innebära ett möte med en person från varje lärosäte 

som var insatt i vinterfriluftslivsutbildningen. Gillham (2008, s. 22) menar att om man inte 
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möts ansikte mot ansikte i en intervju blir interaktionen så begränsad att tekniken knappt kan 

kallas intervju. Sådana intervjuer är inte möjliga i denna studie då lärosätena är placerade över 

hela landet vilket skulle kräva mer tid än vad det finns utrymme för.   

 

Det är viktigt att ställa frågan huruvida materialet som samlas in är original eller om det rör 

sig om förfalskningar, således är en intention i metoden att försöka kontakta primärkällan 

(Patel & Davidsson 2003, s. 69), menat den person som utformat dokumenten. Vidare bör vi 

som analyserar dokumenten även vara medvetna om vem dokumenten är skriva till (Melin & 

Lange 2000, s. 26). I denna studie är studenter på idrottslärarutbildningen de tänkta läsarna till 

dokumenten. Dessvärre kan vi i vårt fall inte vara säkra på om de dokument vi analyserar 

speglar den faktiska undervisningen. En kompletterande metod hade i så fall krävts. Vår 

dokumentanalys är en form av komparativ analys vilket innebär att man ser på två eller flera 

texter för att undersöka likheter och skillnader. Vi kommer att jämföra sammanhanget och 

innehållet i dokumenten. (Hellspong 2001, s. 78 ff.) Avsikten är att göra en analys ur det 

realistiska perspektivet med fokus på innehållsanalys (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 110). 

Några menar att innehållsanalys mer är av kvantitativ karaktär (ibid., s. 110), vårt sätt att 

analysera kommer dock att innebära vissa tolkningar i dokumentet vilket betyder att metoden 

fortfarande är av en kvalitativ natur. Därför tror vi att en dokumentanalys är den bästa 

metoden att använda för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

En nackdel med dokumentanalys är att det inte går att kontrollera tillkomsten av den 

information som finns i dokumenten (Olsson & Sörensen 2011, s. 144). För att komplettera 

information från dokumenten och ibland räta ut frågetecken har det i enstaka fall, efter att 

dokumenten analyserats, förekommit en mailkonversation med berörda lärosäten för att få 

svar på några frågor som uppkommit vid analysen. Exempelvis: ”I kursplanen står det att 

vinterfriluftslivsutbildningen är ett delmoment i en kurs, vet du hur många högskolepoäng 

detta delmoment motsvarar?” Således kan man se det som en kompletterande form av 

metodtriangulering, då vi kombinerar mail-intervjuer med dokument (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 156). Med ett lärosäte har detta varit metoden för hela datainsamlingen och frågorna 

som ställdes var baserade på lärosätets kursplaner, som vi fick tag på via lärosätets hemsida. 

Frågorna formulerades med hjälp av analysschemat. Vi ansåg att det var av värde för studien 

att ha med detta lärosäte trots att en annan metod användes. 
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2.2 Urval 

2.2.1 Lärosäten 

År 2007 fanns det minst 16 lärosäten som utbildade lärare i idrott och hälsa (Meckbach & 

Wedman 2007, s. 3). Detta ändrades 2011 då Högskoleverket släppte en ny examensordning 

och endast sju lärosäten fick beviljad examensrätt till att utbilda ämneslärare i idrott och hälsa 

för grundskolan årskurs 7-9, varav sex även fick examensrätt för att utbilda ämneslärare i 

idrott och hälsa för gymnasieskolan (Högskoleverket 2011). De studenter som antogs innan 

hösten 2011 har rätt att få examen enligt de gamla bestämmelserna (SFS 2010:542). 

Lärosätena med rätt att examinera lärare i idrott och hälsa mot grundskolan årskurs 7-9 samt 

gymnasiet är: Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, 

Malmö högskola, Umeå universitet samt Örebro universitet. Högskolan i Halmstad har 

behörighet att examinera lärare i idrott och hälsa grundskolan årskurs 7-9. (Högskoleverket 

2011) Studiens urval innefattar de sju lärosäten som fick examina 2011 för ämneslärare i 

idrott och hälsa grundskolan årskurs 7-9.  

 

Urvalet är intressant med tanke på att dessa lärosäten har valts ut av regeringen att fortsatt 

examinera lärare i idrott och hälsa. Vår intention var att titta på alla dessa sju lärosäten 

eftersom vi då kunde få en nationell bild av hur vinterfriluftslivet ser ut på de lärosätena i 

Sverige som fortfarande har rätten att examinera lärare i idrott och hälsa.  

2.2.2 Dokument 

Dokumenten som undersöks är från både examensordningen 2007 och 2011. På vissa 

lärosäten är vinterfriluftslivsutbildningen förlagd tidigt i utbildningen och på andra är den 

förlagd i den senare delen av utbildningen. Således har den nya examensordningen inte fått 

fäste i vinterfriluftslivsutbildningen på alla lärosätena. Dokumenten kan därför vara olika 

influerad av examensordningen 2011 beroende på lärosäte. Vi tror dock inte att detta är något 

problem av större betydelse då grunderna för vinterfriluftslivsutbildningen förmodligen finns 

kvar även under den nya utbildningsplanen. Enligt dokumenten har lärosätena inte gjort 

någon skillnad på vinterfriluftslivsutbildningen beroende på om studenten läser för att 

undervisa på grund- respektive gymnasienivå, således har vi inte gjort någon skillnad på detta 

i studien.  
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Anledningen till detta urval av dokument är att det var dessa dokument som var möjliga att 

delges. I vissa fall är de existerande dokumenten en uppdaterad version av äldre dokument 

som gällde för examensordningen 2007. Vi tror inte att de olika examensordningarna bidrar 

till att undervisningen i vinterfriluftsliv skiljer sig avsevärt, men det är tyvärr inget vi har 

undersökt och med säkerhet kan fastställa. Hade studien genomförts om några år hade 

förmodligen utbildningarna varit reviderade efter den nya examensordningen, men likt vad 

forskningsläget menar, undkommer man aldrig denna aspekt då högskoleutbildningen är av 

dynamisk karaktär och således ständigt under förändring. Urvalet av dokumenten är väsentlig 

eftersom det är svårt att ta hänsyn till alla relevanta dokument (Justesen & Mik-Meyer 2011, 

s. 108). Vi har valt att begränsa oss till kursplan, kurs-PM/studenthandledning, detaljschema 

samt information i form av dokument som studenterna fick inför deras utbildning i 

vinterfriluftsliv. Vi har försökt att undvika skevhet i materialet genom att fråga efter samtliga 

dokument som berör vinterfriluftslivsutbildningen och som personen vi har varit i kontakt 

med tror kan vara av värde för oss för att förstå hur vinterfriluftslivsutbildningen ser ut.   

 

Gällande lärosätenas utgifter kring vinterfriluftslivet har underlag samlats in via 

mailkonversation, i syfte att inhämta uppgifter om de ekonomiska utgifterna för 

vinterfriluftslivet 2011/2012 samt hur många studenter detta gällde. Således har vi inte 

analyserat något dokument i denna fråga. Gemensamt för alla dokument är att det är dessa 

som lärosätena senast använde och gäller alltså för vinterfriluftslivsutbildningen under läsåret 

2011/2012.  

2.2.3 Avgränsning av vinterfriluftsliv 

Följande friluftsaktiviteter har räknats som vinterfriluftsliv: längdskidåkning, alpinåkning, gå 

på tur på skidor, skridskoåkning med syfte att åka på naturis, friluftsteknik vintertid samt 

friluftsliv som endast är möjligt att genomföra i vintermiljö.  

2.2.4 Bortfall 

Av vårt urval på sju lärosäten hade vi ett bortfall på ett lärosäte. Ett annat lärosäte ville inte 

skicka några dokument, men ställde upp på att svara på frågor via mail. Vi tror inte att 

bortfallet påverkar studien i sin helhet, men det hade varit intressant att analysera även detta 

lärosäte då vi hade fått en nationell bild av hur vinterfriluftslivsutbildningen såg ut läsåret 

2011/2012 på samtliga lärosäten som har examensrätt att utbilda lärare i idrott och hälsa.  
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2.3 Procedur 

Först formulerades syfte och frågeställningar och utifrån det valde vi dokumentanalys som 

metod. Vidare formulerades ett missivbrev (Bilaga 2) och utifrån lärosätenas hemsidor tog vi 

fram kontaktuppgifter till respektive rektor. Rektorn fick mail med missivbrevet bifogat och 

om de inte svarat inom sex dagar, skickades ett påminnelsebrev med samma missivbrev. 

Eftersom lärosätena är en myndighet går de under förvaltningslagen vilket innebär att de är 

skyldiga att ha mail som ett sätt att bli kontaktad och svara igenom. (SFS 1986:223 §5). 

Missivbrevet skickades till rektorn för att få dennes tillåtelse att just deras lärosäte deltog. 

Respektive rektor, om de ville delta, fick i sin tur hänvisa oss till den som var insatt i 

vinterfriluftslivsutbildning samt ekonomiansvarig. I vissa fall hade rektorn eller rektorns 

sekreterare vidarebefordrat till annan kontakt som hjälpt till. De som slutligen bistod med att 

skicka dokument och information som behövdes för studien fick ett mail där det tydligare 

beskrevs vilka dokument som önskades. Via dessa kontakter fick vi sedan lärosätets kurs-PM 

och liknande samt siffror på ekonomin skickad. Ett lärosäte ville inte lämna ut några 

dokument, men ville ställa upp med att svara på frågor via mail, vilket blev fallet. Frågorna 

skrevs utifrån lärosätets kursplaner som noga lästes igenom och fanns på lärosätets hemsida. I 

de fall då kompletterande uppgifter behövdes från ett lärosäte, kontaktades personen som givit 

oss dokumenten för att besvara frågor.  

 

Ett analysschema används för att i detalj se vilka noteringar som ska göras i analysen 

(Bergström & Boréus 2005, s. 49), vilket vi utformade utifrån våra frågeställningar och 

tidigare forskning (Bilaga 3). En pilotstudie av analysschemat genomfördes på dokument från 

ett lärosäte, vid detta tillfälle togs två parametrar bort ur analysschemat då vi insåg att dessa 

inte var möjliga att svara på utifrån dokumentanalysen.  

2.3.1 Databearbetningsmetoder 

Samtliga dokument från respektive lärosäte skrevs ut. Vi läste dokumenten var för sig för att i 

ett senare skede jämföra varandras tolkningar. En grovläsning av dokumenten gjordes för att 

skaffa en överblick av dokumenten och läsa dem mer förbehållslöst (Bergström & Boréus 

2005, s. 78). Sedan lästes alla dokument igen och allt som var av intresse för studien med 

analysschemat som utgångspunkt markerades. Vi använde oss av kodning vilket innebär att 

man binder ett eller flera nyckelord till en text (Kvale & Brinkmann 2009, s. 217). 

Nyckelbegrepp som vi sökte efter var bland annat vinterfriluftsliv, skidåkning, examinationer, 
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övernattning och skridskoåkning. Nyckelbegrepp ger enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 

217) analysen en struktur och överblick av texterna. Därefter lästes dokumenten flera gånger 

om och data fördes in i analysschemat. Vidare jämfördes tolkningarna och om de var olika 

läste vi dokumentet tillsammans och gjorde en gemensam tolkning. Datan jämfördes och vi 

sökte efter likheter och skillnader. 

 

Om det har funnits bilder i dokumenten har vi valt att kategorisera dem utifrån de tre olika 

roller som ett fotografi kan ha i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2011, s. 492).   

För det första kan en bild klassas som illustration, då syftet är att liva upp texten. För det 

andra kan bilden klassas som data då fotot kan ses som data av egen kraft och för det tredje 

kan bilden klassas som hjälp på traven, då syftet är att hjälpa till att öka förståelsen. (ibid.)  

 

För att få reda på hur lång sträcka det var till den plats där vinterfriluftslivsutbildningen 

bedrevs skrevs lärosätes samt destinationens adress in i Google Maps (www.maps.google.se) 

och närmsta väg valdes ut som alternativ. Avståndet avrundades till närmsta tiotal i kilometer 

och är enkel väg. Den insamlade datan rörande ekonomi avrundades till närmaste hundratal. 

 

2.4 Etiska principer 

Gällande etiska principer har vi använts oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) och utgått från de fyra punkterna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga rektorer på lärosätena som kontaktades 

fick ett missivbrev (Bilaga 2) där de informerades om studiens syfte och metod. De fick även 

veta att det var frivilligt att delta och att de när som helst under studiens gång kunde välja att 

avbryta deltagande. Vi gav dem också möjligheten att välja ifall de ville att lärosätet skulle 

namnges eller inte. Om ett lärosäte inte samtyckte till att namnges, avkodades samtliga 

lärosätena, vilket även blev fallet. Samtliga lärosäten blev informerade om att den insamlade 

datan endast skulle användas till just denna studie samt att inga individer skulle uppges i 

studien.  

 

2.5 Tillförlitlighet 

Pålitlighet och tillförlitlighet är viktiga begrepp som ligger till grund för att säkra kvalitén i 

forskningen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122). Inom kvalitativ forskning används gärna 
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begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet istället för reliabilitet (ibid., s. 135). Vi 

har valt att i denna studie använda begreppet tillförlitlighet.  

 

Tillförlitligheten handlar om hur noggrann mätningen är, i det här fallet dokumentanalysen. 

En hög tillförlitlighet skulle innebära att om någon skulle upprepa studien skulle de få fram 

liknande resultat.  Detta innebär att desto större noggrannhet mätinstrumentet har desto högre 

tillförlitlighet får studien (Johansson & Svedner 2010, s. 81). Vi har använt oss av ett 

analysschema (Bilaga 3), detta stärker tillförlitligheten i studien då det finns möjlighet att 

använda samma mätinstrument om studien skulle upprepas. Johansson och Svedner (2010, s. 

81) menar att det är svårt att få en perfekt tillförlitlighet i praktiken vilket även Patel och 

Davidsson (2011, s. 103) belyser då de skriver att det ofta finns ett felvärde som vi inte har 

kontroll över. För att stärka tillförlitligheten i studien valde vi att genomföra en pilotstudie 

(Boréus & Bergström 2005, s. 50) på ett dokument som ämnade testa tillförlitligheten i vårt 

mätinstrument, det vill säga analysschemat.  

 

Eftersom studien har en kvalitativ ansats har vi ett visst tolkningsutrymme i texterna vilket 

resulterar i att den externa tillförlitligheten blir lägre (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136).  

Dokumenten har analyserats av oss båda och tolkningarna har sedan jämförts för att öka 

tillförlitligheten. Detta kallas inter-rater reliability och innebär att man gör en kollegial 

kontroll av materialet (Ely 1993, s. 180). På grund av att studien är inriktad på att kartlägga 

och undersöka konstruktionen av respektive vinterfriluftslivsutbildning på ett mer ytligt plan 

är tillförlitligheten i studien hög. 

2.5.1 Urvalets tillförlitlighet 

Kurserna på de olika lärosätena är uppbyggda på lite olika sätt vilket exempelvis innebär att 

vinterfriluftslivsutbildningen är placerade i olika kurser. Några lärosäten läser 

vinterfriluftslivet tidigt i utbildningen medan andra lärosäten har det som en senare del. Vi har 

valt att titta på de dokument från respektive lärosäte som innehåller vinterfriluftsliv i 

inriktningsstudierna. Antal högskolepoäng i dessa studier är också olika beroende på om 

studenterna läser till examen mot grundskolans årskurs 7-9 eller för gymnasiet. Vi har utifrån 

dokumenten tolkat det som att det inte är någon skillnad på hur vinterfriluftslivsutbildningen 

är utformad oavsett om studenterna läser mot grundskolans senare år eller gymnasiet.  
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En problematik med urvalet är att ett av de undersökta lärosätena är det lärosäte som vi själva 

studerar vid. Detta kan ha påverkat vår tolkning av dokumenten, eftersom vi kan koppla 

upplevelser och erfarenheter till dessa dokument.  

 

2.6 Giltighet 

Istället för att använda validitet inom kvalitativ forskning är giltighet ett mer vedertaget 

begrepp (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155), vilket även kommer att användas i denna studie.  

Giltighet handlar om ifall man mäter det som avses mäta och en hög trovärdighet innebär en 

försäkran om att det finns empiriska belägg och att man gjort en rimlig tolkning (Svensson & 

Starrin 1999, s. 210 f.). Giltigheten i studien kan stärkas genom att triangulera metoden (Patel 

& Davidson 2011, s. 107), vilket innebär att vi hade kompletterat studien med exempelvis 

intervjuer av både studenter och lärarutbildare eller observationer. Dessa alternativ ansåg vi 

dock inte vara möjliga då studiens omfattning är begränsad. Vi anser att vi gjort en rimlig 

tolkning och att studiens giltighet är hög. 

 

Vår studie är hypotetisk deduktiv, vilket innebär att vi redan har en teori som vi utgår ifrån 

när vi ska bearbeta och analysera resultatet. Fördelen med detta är att objektiviteten stärks 

eftersom utgångspunkten ligger i en befintlig teori. Nackdelen är att det finns en fara i att 

studien blir skevt vinklad just på grund av teorin. Vi hade kunnat använda en teoretisk 

triangulering för att analysera resultaten utifrån olika teorier och således höja giltigheten 

(Patel & Davidson 2011, s. 23, 108).  

 

Studien är inte generaliserbar eftersom vårt urval är begränsat. Om vi hade genomfört 

undersökningen om några år när examensförordningen för 2011 gällde för alla kurser på 

lärosätena och om vi hade fått samtliga sju lärosäten med examina för lärare i idrott och hälsa 

att delta, anser vi att studien hade varit generaliserbar för Sverige.  

 

  



24 

 

 

3 Resultat 
Resultatet nedan redovisas utifrån teman och rubriker som har sin grund i frågeställningarna. 

Den tänkta läsaren till de dokument vi analyserat är idrottslärarstudenter på de olika 

lärosätena och ämnar ge dem information om kursen eller kurserna som innehåller 

vinterfriluftsliv. Författarna till de kurs-PM, studiehandledningar, detaljscheman och 

informations-PM som analyserats är främst adjunkter. Kursplanerna är en sorts 

kvalitetssäkringsdokument som fastställs av respektive lärosätes nämnd eller styrelse. 

Lärosätena är avkodade och benämns Lärosäte A, B, C, D,E och F. Resultatet baseras på vad 

som går att utläsa ur dokument från sex olika lärosäten i Sverige, med examensrätt för att 

utbilda ämneslärare i idrott och hälsa. Undantaget är Lärosäte C, då frågor har besvarats av 

lärosätet via mail. Frågorna har baserats på Lärosäte C:s kursplaner, vilka också har 

analyserats. Ekonomiresultatet är grundat på mail från ekonomiansvarig eller ekonomiinsatt 

på respektive lärosäte. Mängden dokument från de olika lärosätena är väldigt skiftande och 

det är stor skillnad på hur väl dokumenten beskriver det studien undersöker. Det går inte att 

utläsa vilket lärosäte som reser till vilken ort, detta för att stärka avkodningen av lärosätena. 

Resultatet baseras på dokument gällande vinterfriluftslivsutbildningen för läsåret 2011/2012. 

 

3.1 Vinterfriluftslivsutbildningen på lärosätena 

Gemensamt för samtliga lärosätens vinterfriluftslivsutbildning är att en större del av 

vinterfriluftslivsutbildningen bedrivs under en till två sammanhängande veckor på en annan 

ort. Dessa sammanhängande veckor benämns som vinterfriluftslivsveckan i fortsättningen och 

är en del av den totala vinterfriluftslivsutbildningen. Orten där vinterfriluftslivsveckan bedrivs 

benämns som fjällanläggning.  

3.1.1 Innehåll och omfattning 

Vinterfriluftslivsutbildningens utrymme i idrottslärarutbildningen skiljer sig bland de 

undersökta lärosätena. På Lärosäte D läser studenterna två högskolepoäng (hp) 

vinterfriluftsliv och är därmed det lärosäte med minst antal hp i studien. I ett dokument från 

samma lärosäte står det att det är innehållsrika poäng. Motpolen är Lärosäte A där 

vinterfriluftslivet utgör fyra och en halv hp av den totala utbildningen och har således flest 

antal högskolepoäng enligt studiens dokumentanalys. Procentuellt motsvarar Lärosäte D:s och 

A:s högskolepoäng två respektive fem procent av de totalt 90 hp inriktningsstudierna. De 
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övriga lärosätenas vinterfriluftslivsutbildning motsvarar cirka fyra hp, vilket är fyra och en 

halv procent av inriktningsstudierna. 

 

Då vinterfriluftslivsveckan bedrivs under flera sammanhängande dagar och på annan ort 

ställer den krav på övernattning. Antalet nätter som studenter och lärare tillbringar på annan 

ort har en spridning på mellan sju till tolv nätter. Lärosäte A har flest övernattningsnätter, tolv 

stycken. Lärosäte E har en liknande siffra på elva nätter, därefter kommer Lärosäte B på nio 

övernattningsnätter. Gemensamt för Lärosäte C, D och F är att vinterfriluftslivsveckan 

omfattas av sju nätter. Login för dessa nätter är relativt likartad då större delen av nätterna 

tillbringas i fjällstugor med självhushåll. För Lärosäte A, B, E och F sker en övernattning i 

snöka eller bivack då studenterna är ute på tur. Lärosäte B uttrycker att de vintertältar en natt. 

Vidare har dokumenten visat på att det inte görs någon skillnad på dag, kväll, vardag eller 

helg utan att studenterna har undervisning under hela vinterfriluftslivsveckan. ”Utbildningen 

genomförs utan lediga dagar. Under helgen är schemat lika fullspäckat som på vardagarna.” 

(Lärosäte E).  

 

Vad innefattar då denna vinterfriluftslivsvecka och dessa högskolepoäng? Som tidigare 

nämnts innehåller vinterfriluftslivsutbildningen för samtliga lärosäten en sammanhängande 

vecka på annan ort. Unikt för Lärosäte B är hur man valt att lägga upp utbildningen i två olika 

kurser och därmed även två vinterfriluftslivsveckor. Vid tolkning av dokumenten får man 

bilden av att det är ett späckat schema där studenten får lära sig många olika moment inom 

vinterfriluftsliv och med en viss betoning på upplevelse.  

 

De olika vinterfriluftslivsutbildningarna har förutom själva upplägget flera moment 

gemensamt utifrån de dokument som analyserats. På samtliga lärosäten är det centrala 

innehållet; utförsåkning, längdskidåkning samt gå på tur med skidor (turskidåkning). Fem av 

sex lärosäten har sedan gemensamma upplägg av dessa tre moment. Informationen från 

Lärosäte C har inte varit tillräckligt detaljerade för att kunna utläsa vad dessa tre moment 

innehåller. Utförsåkning för Lärosäte A, B, D, E och F innefattar slalom, telemark och 

snowboard. Lärosäte B och D har även inslag där de åker utför med barn i barnskidskola. 

Lärosäte B, E och F har i sin vinterfriluftslivsutbildning skidlek som inriktning i dels 

utförsåkningen men även under längd- och turskidåkningen. För dessa tre lärosäten är att 

bygga skidlandskap, med exempelvis tramporgel och hopp, en del av innehållet. Momentet 
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längdskidåkning präglas av egen åkning och teknik (diagonalåkning samt stakning med och 

utan frånskjut) för Lärosäte A, D, E och F. Denna information går inte att utläsa för Lärosäte 

B och C. I momentet turskidåkning är friluftslivsteknik och förutsättningar för vinterfriluftsliv 

något som praktiseras på samtliga lärosätenas vinterfriluftslivsutbildning, undantag är 

Lärosäte C då detta inte går att utläsa. Studenterna på alla dessa fem lärosäten bygger 

snöbivacker för att sova i. Vidare har Lärosäte A och B fjällorientering och Lärosätena B, D 

och E undervisar i fjällsäkerhet. Vissa av lärosätena har utifrån dokumenten även egna 

inriktningar. Lärosäte F har i sin undervisning inslag av funktionshindrades möjligheter till 

vinterfriluftsliv. Unikt för Lärosäte A och B är att vinterfriluftsliv belyses ur ett historiskt 

perspektiv.  

 

Antalet dagar som studenterna är ute på tur skiljer sig markant mellan lärosätena. Den 

vinterfriluftslivsutbildning som innefattar flest turdagar är den på Lärosäte A där man är ute 

sju turdagar med övernattning. Lärosäte B har totalt fyra turdagar, fördelade på två tillfällen 

och Lärosäte F har två turdagar, alla med övernattning. Minst turdagar har Lärosäte C och D 

som endast har en turdag utan övernattning. Det går inte att utläsa hur många dagar Lärosäte 

E går på tur, men dokumenten visar på att momentet turskidåkning finns med i 

vinterfriluftslivsutbildningen. 

 

Skridskoåkning på naturis och säkerhet vid vatten vintertid är något vi endast har kunnat 

utläsa att det existerar på Lärosäte A, B och C. Lärosäte A har en delkurs som heter 

vinterfriluftsliv med skridskoåkning (1,5 hp). Kursen innehåller skridskoteknik och 

iskunskap.  ”Studenten ska kunna ta sig fram på ett ”friluftsmässigt sätt” med god balans och 

teknik, och orka genomföra en heldagstur.” (Lärosäte A). Lärosäte C poängterar att 

skridskoutbildningen på naturis sker ”när det ligger is och sker i form av en halvdags åkning”. 

Skridskoåkningen innebär enligt dokumenten att studenterna på lärosäte A och B ska lära sig 

hur man tar sig upp ur en isvak.  

3.1.2 Kurslitteratur 

På de flesta av lärosätena är vinterfriluftslivsutbildningen ett moment i en större kurs. Utifrån 

dokumenten har det ibland varit svårt att se vilken litteratur som tillhör vilken delkurs. I dessa 

fall har litteratur som kan tolkas tillhöra vinterfriluftslivsutbildningen inkluderats i studien 

medan annan har sållats bort. Exempel på titlar som exkluderats är: Bolden i spil : teambold i 

teori, praksis, Introduktion till forskningsmetodik samt Rörelse och idrott.  
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Gemensamt för lärosätena är hur samtlig kurslitteratur är svenska publikationer, undantaget är 

Lärosäte A som använder sig av en internationell källa. Två böcker förekommer på fyra av de 

sex undersökta lärosätena och är Skidor för barn (Carlsson 2003) samt Skidåskådning – Att 

leda är att lära (SISU idrottsböcker 2004). Ytterligare litteratur som förekommer på flera av 

lärosätena är; Klassisk teknik i längdskidåkning (Abrahamsson 2005) och När isen lockar: en 

introduktion i att åka långfärdsskridskor (Thorell & Wallström 2005). Ingen litteratur är 

gemensam för samtliga lärosäten. I de flesta av lärosätenas kurslitteraturlistor står det att det 

ingår vetenskapliga artiklar på cirka 25-30 sidor, men det står inte specificerat vilka dessa är.  

 

Det finns en spridning mellan lärosätena angående mängden kurslitteratur. Lärosäte A har den 

mest omfattande litteraturlistan på totalt elva böcker. Minst kurslitteratur återfinns på Lärosäte 

C och E som endast har två böcker som handlar om vinterfriluftsliv på respektive 

litteraturlista. Lärosäte B och D som har fem böcker vardera och Lärosäte F:s kurslitteratur 

utgörs av tre böcker. Om man istället studerar respektive lärosätes kurslitteratur utifrån antalet 

sidor blir fördelningen annorlunda. Lärosäte B som endast har fem böcker har trots detta flest 

antal sidor då kurslitteraturen omfattar 1 729 sidor. Liknande siffra återfinns hos Lärosäte A 

då de elva böckerna i kurslitteraturlistan sammanslaget består av 1 522 sidor. Det råder stora 

skillnader i jämförelsen av flest respektive minst antal sidor. Lärosäte E vars kurslitteratur 

omfattas av två böcker omfattar endast 40 sidor vilket är betydligt färre än Lärosäte B:s 

sidantal. Vidare har Lärosäte C det ringa sidantalet på 126 sidor, Lärosäte F har 353 sidor och 

Lärosäte D har 530 sidor. 

3.1.3 Kursmål 

Gällande kursmål har det inte gått att göra någon helhetsredovisning eller jämförelse mellan 

lärosätena då dessa skiljer sig alldeles för mycket i hur väl de är beskrivna. Några lärosäten 

formulerar kursmålen så öppet att det är svårt att se vad det egentligen innebär. Detta är ett 

resultat i sig. För Lärosäte A är ett kursmål att studenten ska ”Tillämpa, analysera och värdera 

didaktiska verktyg avseende ledarskap och arbetsformer samt teknik och metodik i idrottens 

praktiker.”. Lärosäte F är mer specifika i sina kursmål och exempelvis är ett kursmål att 

studenten ska ha ”tillägnat sig kunskaper om och färdigheter i hantering av friluftsmateriel så 

som snöspade, lavinsond, stormkök och vindsäckar.”  
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3.1.4 Examinationer 

Samtliga lärosäten ställer krav på studenten om praktisk närvaro under 

vinterfriluftslivsveckan. Vidare kan man utifrån dokumenten se att Lärosäte A, C och D går 

ett steg längre i denna närvaro och examinerar den personliga färdigheten, vilket kan 

exemplifieras i citaten ”orka åka minst två timmar på en isbana i ett svep” (Lärosäte A) och 

”Studenterna ska instruktivt kunna åka sväng i sväng i röd backe och ta sig ner i alla backar, 

grön-svart.” (Lärosäte C). I ett dokument från lärosäte A kan man läsa att ”ALLA måste träna 

innan vinterveckan!!!” Studenterna på lärosäte A, D och E ska skriva en individuell 

reflekterande uppgift med utgångspunkt i vinterfriluftslivsveckan. Vidare använder sig 

samtliga lärosäten av gruppuppgifter som examinationsform och många av examinationerna 

sker kontinuerligt under friluftslivsveckan. Hälften av lärosätena (B, C och D) examinerar 

även i seminarieform. 

3.1.5 Distans till vinterfriluftslivsutbildning 

Som tidigare nämnts bedriver samtliga lärosäten en sammanhängande del av sin 

vinterfriluftslivsutbildning på annan ort. Gemensamt för fem av lärosätena är att denna ort 

ligger i Sverige, ett lärosäte utmärker sig med att den bedrivs på en ort i Norge.  

 

 
Figur 1 - Avstånd i antal kilometer till vinterfriluftslivsveckan  

 

Avståndet till de olika fjällanläggningarna för respektive lärosäte skiljer sig (Figur 1). Utifrån 

denna aspekt kan resan skilja sig i antalet kilometer från 380 kilometer till 1 330 kilometer, en 

skillnad på nästan 1 000 kilometer. Det är inte nödvändigtvis det lärosäte som ligger längst i 

söder som har längst resa. Avstånden för Lärosäte B och C är nästan lika, på 380 kilometer 

respektive 390 kilometer. Avstånden för Lärosäte F och D är likartade med varandra på 620 

kilometer respektive 680 kilometer. Lite längre avstånd har Lärosäte E på 830 kilometer. 
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Absolut längst avstånd har Lärosäte A på 1 330 kilometer. Värt att notera är att Lärosäte B 

åker till samma fjällanläggning två gånger. Alla lärosätena åker till olika fjällanläggningar 

och detta betyder att vinterfriluftsveckan bedrivs på sex olika fjällorter.  

 

Utöver denna längre resa för att bedriva vinterfriluftslivsundervisning använder två av 

lärosätena sig av lokala skidområden, dessa är fem kilometer respektive sju kilometer från 

högskolan eller universitetet. Det har inte gått att utläsa var skridskoåkningen sker på de 

lärosäten som detta bedrivs, då naturisar är både färskvara och extremt väderberoende.   

3.1.6 Ekonomi 

Lärosätena uppgav en totalsumma av utgifter och antal studenter som deltog i 

vinterfriluftslivsutbildningen läsåret 2011/2012. Detta för att i studien kunna få en bild av de 

ekonomiska resurser som ligger bakom en vinterfriluftslivsutbildning. För att få jämförbara 

siffror dividerades den totala summan med antal studenter på respektive lärosäte.  

 

 
Figur 2 - Utgifter per student för lärosätet  

 

Största utgiften, 6 300 kronor per student (Lärosäte A), är mer än fem gånger så stort som den 

minsta utgiften, 1 200 kronor per student (Lärosäte C), sett till att Lärosäte D inte har några 

utgifter. Vidare har Lärosäte B utgifter på 1 500 kronor per student, vilket liknar Lärosäte C:s 

utgifter. Både Lärosäte E och F har i relation till Lärosäte B och C högre utgifter, 5 300 

kronor per student respektive 5 700 kronor per student. Lärosäte D uppgav inga utgifter då 

studenterna själva står för kostnaderna (3 700 kronor). Dessa kostnader kan dock studenten 

söka stipendium för via sitt lärosäte. Eventuella underskott på Lärosäte D bekostas av 

grundlärarutbildningen. De redovisade siffrorna i figur 2 exkluderar lärarlöner och 

traktamenten samt eventuella studentutlägg. 
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Dokumentanalysen har även visat att vissa lärosäten kräver ytterligare ekonomiska resurser 

från studenterna för att bedriva vinterfriluftslivsutbildningen. Summan för vad det totalt 

kostar att bedriva en vinterfriluftslivsutbildning per student redovisas således inte i figur 2 då 

den endast visar lärosätets utgifter. Lärosäte E kräver uttalat 1 900 kronor ur var students 

ficka. Motsvarande summa för Lärosäte F är 2 500 kronor per student. Som tidigare nämnts 

får studenten på Lärosäte D själv betala hela vinterfriluftslivsveckan på 3 700 kronor per 

student. I Lärosäte D:s kursplan kan man utläsa: ”Vissa moment i utbildningen kan förläggas 

till annan ort. Detta kan både i fråga om utrustning och uppehälle medföra extra kostnader för 

studenten. Om så blir fallet kommer kostnadsfria alternativ att tillhandahållas.”.  

 

Dokumentanalysen har delvis givit oss uttalade summor på vad studenterna måste lägga ut, 

men även mindre specifika summor som att logi (Lärosäte C) eller resa (Lärosäte A) bekostas 

av studenterna själva. Om man slår ihop lärosätets utgifter och studentens utgifter blir den 

totala summan för Lärosäte E 7 200 kronor per student, för Lärosäte F är totalsumman 8 200 

kronor per student. Samtliga lärosäten, förutom Lärosäte A, både organiserar och bekostar 

resa med buss till respektive fjällanläggning. Lärosäte A, som inte har några skrivna krav på 

studentutlägg under vinterfriluftslivsutbildningen, har som nämnts ovan istället krav på att 

studenten på egen hand tar sig till och från fjällanläggningen. Priset på denna resa kan skifta 

beroende av faktorer som exempelvis typ av färdmedel, när man bokar resan etcetera. En 

uppskattning utifrån Statens Järnvägars hemsida (www.sj.se) är att denna resa kostar cirka 1 

500 kronor per student, tur och retur. Med denna summa adderad till Lärosäte A:s utgifter 

skulle den totala summan sluta på 7 800 kronor per student. För att få en total summa för 

Lärosäte C, med studentutgifter, behöver utgifter för boende under vinterfriluftslivsveckans 

period (sju nätter) på den angivna fjällanläggningen läggas till. Detta tillägg skulle enligt 

anläggningens hemsida innebära cirka 1 250 kronor per student vilket skulle ge en total 

summa för Lärosäte C på 2 450 kronor per student. Lärosäte B kräver inga studentutlägg och 

har då en totalkostnad på 1 500 kronor per student. Som tidigare nämnts bekostas hela 

Lärosäte D:s vinterfriluftslivsutbildning av studenten och totalkostnaden är 3 700 kronor.  

 

Övriga utgifter är svåra att få direkta siffror på och beror på vad lärosätet och studenten har att 

tillhandahålla. Exempelvis är en fråga om utrustning något som kan skilja sig beroende på i 

vilken mån det går att låna, hyra samt vad studenten redan har. Exempelvis kan man i 

Lärosäte E:s dokument läsa: ”Ett stort måste är snölås! De kan du köpa genom oss.”. Kravet 
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på utrustning finns tydligt med i de flesta lärosätenas dokument, detta beskrivs i Lärosäte B:s 

dokument: ”Viss undervisning sker utomhus och under olika årstider samt i samband med 

lägerverksamhet även på annan ort. Vilket ställer krav på att studenten har tillgång till viss 

personlig utrustning för att kunna delta i undervisningen”.  

 

3.2 Andra tolkningar av dokumenten 

3.2.1 Bilder 

Bilderna som funnits med i dokumenten har varit av karaktären illustration, vilket innebär att 

bilden använts i syfte att liva upp dokumenten. Undantagen är Lärosäte E och B som även 

använder bilder som hjälp på traven. Existensen av bilder har varit väldigt skiftande mellan 

lärosätena. Gemensamt för lärosäte B och E är att det finns rikligt med illustrationer. Lärosäte 

D har inga bilder i sina dokument. Bilderna föreställer oftast vackra vinterklädda fjällandskap 

och aktiva glada studenter i fjällmiljö. Noterbart är att det till synes varit vackert väder på 

bilderna.   

3.2.2 Upplevelse i dokumenten 

När man läser dokumenten för Lärosäte A, B, E och F får man bilden av 

vinterfriluftslivsutbildningen är något häftigt och speciellt för studenterna. I en inledande text 

av ett informationshäfte kan man läsa:  

 
”Är det din tur nu? Så kul![…] Du har något fantastiskt att se framemot! Jag har haft förmånen att vara 

med på vinterutbildningen vid två tillfällen: först som student när jag studerade till idrottslärare, och 

några år senare när jag ingick i lärarlaget. Både som student och som lärare har vinterutbildningen varit 

väldigt givande, och bidragit med några av de mest utvecklande veckorna i mitt liv.” (Lärosäte E) 
 

Detta citat ger en bild av hur delar av dokumenten är utformade. Man framställer 

vinterfriluftslivsutbildningen som en speciell upplevelse och kan ses som ett sätt att 

marknadsföra lärosätet och dess vinterfriluftsliv. Ett lärosäte beskriver att ett syfte med 

vinterfriluftslivutbildningen är att ”ge studenten upplevelser, färdighetsträning och 

självkännedom om, genom och i vinterfriluftsliv och skididrott.” (Lärosäte F).  
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3.2.3 Vad syns inte i dokumenten 

Ett resultat i sig är att dokumenten mellan lärosätena innehåller väldigt olika mycket 

information, vilket innebär att man kan tolka olika mycket ur dokumenten. Således kan 

vinterfriluftslivsutbildningen på lärosätena innebära mer saker än vad som går att utläsa ur 

dokumenten. Till en början var ett mål att jämföra och analysera betygskriterier. Detta har inte 

varit möjligt då några lärosäten har väldigt utförliga betygskriterier medan andra endast 

nämner betygsskalan U, G och VG och att betygskriterier saknas. Utifrån dokumenten har det 

inte gått att utläsa om vad som är praktisk respektive teoretisk undervisning. 

 

3.3 Sammanställning av lärosätena 

För att få en klarare bild av skillnaderna mellan lärosätenas respektive 

vinterfriluftslivsutbildning, har en sammanställning av dem gjorts nedan. Fokus ligger på 

saker som är speciella för respektive lärosäte. Således är de moment som är liknande för 

lärosätena inte nämnda nedan, utan går att läsa om under rubrikerna 3.1 och 3.2. 

 

Lärosäte A 

Lärosäte A utmärker sig på flera olika sätt. Detta lärosäte har flest antal högskolepoäng i 

vinterfriluftsliv. Totalt fyra och en halv hp, varav en och en halv hp är vinterfriluftsliv med 

skridskoåkning och tre hp är vinterfriluftsliv med skidåkning. De tre sistnämnda 

högskolepoängen är mestadels förlagda under vinterfriluftslivsveckan och innebär tolv 

övernattningsnätter, vilket är flest nätter i studien. Detta lärosäte har längst avstånd till 

vinterfriluftslivsveckan och lärosätet lägger ut mest pengar per student, 6 300 kronor. 

Lärosätet utmärker sig också med att vara iväg på tur i sju heldagar och har flest böcker i sin 

kurslitteraturlista, varav en internationell källa. Studenterna får själva bekosta och transportera 

sig till fjällanläggningen. 

 

Lärosäte B 

Det unika med Lärosäte B i denna studie är att detta lärosäte åker iväg två gånger på 

vinterfriluftslivsvecka. Totalt omfattar vinterfriluftslivutbildningen fyra hp. Innehållet i 

vinterfriluftslivsutbildningen liknar de andra lärosätena, men detta lärosäte har, som lärosäte 

A, även skridskoutbildning. Lärosäte B har nio övernattningsnätter och är ett av de lärosätena 

som lägger ut minst pengar per student, 1 500 kronor. Antal turdagar består av totalt fyra 
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stycken, fördelade på två tillfällen. Lärosäte B har kortast avstånd till fjällanläggningen, men 

åker dit under två tillfällen och har inslag av barnskidskola i utbildningen. 

 

Lärosäte C 

Det är en del saker som inte har gått att analysera för detta lärosäte, då metoden för att få in 

data varit annorlunda. Lärosätet särskiljer sig med att studenterna får betala sitt eget boende 

under vinterfriluftslivsveckan. Lärosätets utgifter för vinterfriluftslivsutbildningen uppgick 

2011/2012 till 1 200 kronor per student. Lärosätet har krav på praktisk färdighet och 

studenten ska i skidåkning kunna åka sväng i sväng i röd backe, samt ta sig ner i alla backar. I 

lärosäte C:s vinterfriluftslivsvecka ingår en turdag utan övernattning. Avståndet till 

fjällanläggningen liknar Lärosäte B och är på 390 kilometer.  

 

Lärosäte D 

Studenten betalar vinterfriluftslivsutbildningen själv, 3700 kronor, på Lärosäte D. Detta kan 

studenten söka stipendier för. Dock uppges det i kursplanen att ett kostnadsfritt alternativ kan 

erbjudas. Lärosäte D är det lärosäte som läser minst antal högskolepoäng i vinterfriluftsliv, 

två hp. Avståndet till fjällanläggningen är 680 kilometer och väl där använder de sig ibland av 

barn på orten för att låta studenten öva på sina didaktiska färdigheter. En dag är utbildningen i 

form av turdag utan övernattning. 

 

Lärosäte E 

Lärosäte E är ett av de lärosätena som har längst friluftslivsvecka, totalt elva 

övernattningsnätter. Sträckan till orten är 830 kilometer. Uttalat i dokumenten kräver lärosätet 

att studenten betalar 1 900 kronor och lärosätets utgifter är 5 300 kronor per student.Studenten 

på Lärosäte E får ett gediget informationshäfte om vinterfriluftslivsutbildningen vid kursstart.  

 

Lärosäte F 

Detta lärosäte hamnar i toppen i vad vinterfriluftslivutbildningen kostar om man slår ihop vad 

lärosätet lägger ut och vad studenten behöver lägga ut. Detta är totalt 7 200 kronor varav 

2 500 kronor är studentutlägg, detta är den högsta summan studentutlägg i studien. Två dagar 

av utbildningen omfattas av turdagar med övernattning. Unikt för Lärosäte F är att de har 

inslag av hur man kan bedriva vinterfriluftsliv för funktionshindrade. Resultatdelen vill vi 

avsluta med kloka ord ur ett dokument från Lärosäte F: ”Undvik till varje pris för små skor!”  
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4 Diskussion 
Studiens deskriptiva syfte har varit att undersöka och kartlägga vinterfriluftslivsutbildningen 

på lärosäten i Sverige som utbildar lärare i idrott och hälsa. Det analytiska syftet har varit att 

jämföra lärosätenas vinterfriluftslivsutbildning med varandra. Sammanfattningsvis visar 

resultatet på att vinterfriluftslivsutbildningen på de undersökta lärosätena skiljer sig i 

omfattning även om upplägg och innehåll är likartat. En markant skillnad är hur det endast 

gått att utläsa att tre av sex lärosäten bedriver vinterfriluftsliv med skridskoåkning. Samtliga 

lärosäten åker iväg på en vad vi kallar vinterfriluftslivsvecka som innebär att utbildningen 

bedrivs på en fjällanläggning, vilket kräver övernattningar. Innehållet under denna vecka är 

likartad för lärosätena. Dock skiljer sig det nämnvärt i omfång av de olika momenten 

utförsåkning, längdskidåkning och gå på tur med skidor. Hur stora utgifter lärosätena har för 

vinterfriluftslivsutbildningen skiljer sig avsevärt, trots att studenterna lär sig liknande 

kunskaper. Vinterfriluftslivsutbildningen innebär att flera lärosäten låter studenterna ta pengar 

ur egen ficka för att bekosta vinterfriluftslivsveckan.  

 

4.1 Analys av vinterfriluftslivsutbildningen utifrån Bernsteins teorier 

Utifrån Bernsteins distributionslag kan man se att vinterfriluftslivets plats i styrdokument och 

utbildning betyder att detta anses vara giltig kunskap i en idrottslärarutbildning. Eftersom 

antal högskolepoäng är fördelade olika mellan lärosätena har vinterfriluftslivsutbildningen 

olika status på lärosätena. (Bernstein 2003, s. 45) Antal högskolepoäng är beslut som fattas i 

fältet som Bernstein benämner rekontextuella/dispositions fältet, som är ett av fälten där 

idrottslärarutbildningen skapas. (Kirk och MacDonald 2001, s. 445)  

 

Anledningen till att vinterfriluftslivet har en relativt stor plats i idrottslärarutbildningen är 

idrottslärarutbildningens kultur och tradition, som båda är grundstenar i Bernsteins primära 

fält (ibid., s. 445). Annerstedt och Bergendahls (2002, s. 23) resonemang om att 

lärarutbildningen innehåller både synliga och osynliga traditioner trots att utbildningen 

kontinuerligt förändras, tror vi kan vara en förklaring till att vinterfriluftslivsutbildningen på 

lärosätena ser ut som den gör. Lundvall och Meckbach (2003, s. 31) menar att 

idrottslärarutbildningen historiskt sett har fått sin karaktär av lärosätet GIH, som har haft 

ensamrätt att utbilda idrottslärare i 150 år. Schenker (2010, s. 69 ff.) styrker detta då hon 

menar att även idrottsdidaktiken delvis är formad av GIH-traditionen. Vi tror att GIH:s 
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prägling av vinterfriluftslivsutbildningen genom tiderna återfinns på de andra lärosätena, då 

många av lärarutbildarna på dessa lärosäten förmodligen själva utbildats på GIH. Om man 

förutsätter att lärarutbildarna har haft en liknande utbildning i vinterfriluftsliv kan detta vara 

en anledning till att innehåll och upplägg är relativt lika lärosätena emellan och att detta anses 

vara den giltiga kunskapen. Enligt Bernstein skapas i så fall produktionskoder under 

lärarutbildarnas egen utbildning och när de senare ska undervisa i vinterfriluftsliv 

reproduceras kunskapen, vilket klassas som reproduktionskoder.  

 

Dagens studenter får möta vinterfriluftslivsutbildningen på ett sådant vis som lärarutbildarna 

anser vara rätt sätt att utforma och överföra kunskapen på som är i enlighet med 

distributionslagen och rekontextualiseringslagen (Bernstein 2003a s.180 ff.). Ett lärosäte har 

enligt Bernstein en egen kod eller ritual för att sammanbinda dem som tillhör lärosätet, dessa 

ritualer används för att skapa en sammanhållning och klassificering vilket särskiljer det ena 

lärosätet från det andra (Bernstein 2003a, s. 60). Vinterfriluftslivsutbildningen kan alltså vara 

en ritual, då den på olika sätt kan särskilja det ena lärosätet från det andra. Bernstein (2003b, 

s. 20) menar även att olika platser genererar i att det skapas olika interaktioner hos människor 

vilket är ett kodskapande i sig. Detta är tydligt hos de undersökta lärosätena då ingen av dem 

läser vinterfriluftslivsutbildningen vid samma fjällanläggning.  

 

Omfattning 

Vinterfriluftslivsutbildningens omfattning på lärosätena som utbildar lärare i idrott och hälsa 

är inte likvärdig. Detta är i linje med Annerstedt och Bergendahls studie från 2002 och 

Backmans studie från 2010. Två hp, motsvarar cirka två procent av 90hp inriktningsstudier 

och gäller för det lärosäte med minst omfattning med minst högskolepoäng i vinterfriluftsliv. 

För lärosätet med störst omfattning, fyra och en halv hp, var motsvarande siffra istället fem 

procent. Av inriktningsstudierna på idrottslärarutbildningar i Sverige består av cirka fem och 

en halv procent friluftsliv enligt Silvander och Schantz (2004, s. 34; s. 46). Om Silvander och 

Schantz uppgifter stämmer med dagens idrottslärarutbildningar skulle detta innebära att större 

delen av alla lärosätenas friluftslivsutbildning består av vinterfriluftsliv. Noterbart är att 

friluftslivsanknutna idrotter inte är inräknade i Silvander och Schantz studie. Enligt Backmans 

avhandling från 2010 har friluftsliv ett utrymme på mellan sju och en halv till 15 hp i 

inriktningsstudierna (s. 41). Om man ställer siffrorna från denna studies resultat bredvid 

Backmans siffror utgör vinterfriluftslivet således cirka en tiondel till en tredje del av den 
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totala friluftslivsutbildningen. Detta för lärosätet som läser minst antal högskolepoäng. För 

övriga lärosäten innebär det att vinterfriluftslivsutbildningen består av cirka en tredjedel till 

drygt hälften av den totala friluftslivsutbildningen i inriktningsstudierna. Oavsett exakt siffra 

kan vi se att vinterfriluftslivet är en stor del av friluftslivsutbildningen i inriktningsstudierna, 

vilket är intressant med tanke på att den bara går att genomföra under en väldigt begränsad tid 

av året. Omfattningen av högskolepoäng i vinterfriluftsliv på de olika lärosätena bidrar till att 

studenterna kan tillgodogöra sig olika mycket kunskap i vinterfriluftsliv. Tolkat utifrån 

Bernsteins teori innebär detta att studenterna skaffar sig olika utbildnings- och 

idrottsidentiteter vilket betyder att lärosätena särskiljer sig från varandra. Dessa olika 

identiteter tar studenterna sedan med sig ut i yrket som lärare i idrott och hälsa. (Bernstein 

2003a, s. 55; Tinning 2004, s. 245)  

 

Gemensamt för alla vinterfriluftslivsutbildningar är att de följer direktiv som beslutas i det 

primära fältet och rekontextuella/dispositions fältet (Kirk och MacDonald 2001, s. 445). 

Friheten som lärosätena har att konstruera sin utbildning grundas i det decentraliserade 

högskolesystemet som Sverige karaktäriserats av (Högskoleverket 2010, s. 8; Annerstedt & 

Bergendahl 2002, s. 46;). Det är mycket möjligt, likt vad O´Meara och MacDonald (2004, s. 

122f) kom fram till, att lärosätena implementerar och tolkar styrdokumenten så att de passar 

idrottslärarprogrammets existerande utformning. Vi menar med utgångspunkt i Bernsteins 

teori (2003a, s. 64) att lärosätena är beroende av den ekonomiska marknaden och konkurrerar 

om studenterna för att säkra lärosätets ekonomiska tillflöden. Detta är i linje med Kårhus 

studie (2010, s. 236).  

 

Turdagar 

En stor skillnad i upplägg av vinterfriluftslivsutbildningen är hur många turdagar som de olika 

lärosätena genomför. Lärosäte A:s vinterfriluftslivsutbildning består av hela sju turdagar 

medan Lärosäte C och D endast har en turdag. Innehållet i dessa turdagar blir givetvis olika 

då omfattningen skiljer sig avsevärt. Vi tycker det är intressant att se hur lärosätena väljer att 

disponera tiden under vinterfriluftslivsveckan för olika moment. Bernstein menar att vårt sätt 

att se och tänka om kunskap är en kod i sig (2003b, s. 73). Utifrån Bernsteins teori är således 

att gå på tur med skidor en mer viktig kunskap för Lärosäte A än för Lärosäte C och D och 

har en starkare kod och klass på Lärosäte A.  

Skridskoåkning 
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Endast hälften av lärosätena bedriver vinterfriluftsliv med skridskoåkning. Detta är 

oroväckande med tanke på att kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan säger att eleven 

ska ha kunskap om säkerhet vid vatten vintertid (Skolverket 2011a, Lgr 11, s. 53). Således går 

resultatet i denna studie att ifrågasätta då det kan finnas en tolkningsproblematik i vad 

vinterfriluftsliv inbegriper. Möjligtvis anser inte lärosätena att utbildningen rörande säkerhet 

vid vatten vintertid räknas till vinterfriluftslivsutbildningen och istället ligger under ett annat 

moment. Resultatet är också motsägande då en rapport redovisade att skridskoåkning var den 

friluftslivsaktivitet som var mest vanlig under skolgången bland nyantagna GIH-studenter 

2007 (Nilsson & Kreapelien-Strid 2009, s. 11 f.). En möjlig förklaring till detta 

motsägelsefulla resultat är att vinterfriluftsliv med skridskoåkning helt enkelt tagits bort från 

idrottslärarutbildningen, men vi tror inte att så är fallet. Mer troligt är att skridskoutbildningen 

räknas in under ett annat moment, exempelvis isspel, på de lärosäten som saknade 

vinterfriluftsliv med skridskoåkning. Om det undervisas i säkerhet vid vatten vintertid under 

någon annan kurs är alltså något vi inte kan kontrollera, men något lärosätena bör göra då 

säkerhet vid vatten vintertid är ett kunskapskrav för elever i grundskolan. 

 

Kurslitteratur 

Kurslitteraturen som behandlar friluftsliv och som Sveriges idrottslärarstudenter hämtar sin 

kunskap ifrån är enligt Backmans (2010, s. 41) beskrivning mångsidig. Detta bekräftas delvis 

av vår studies resultat då viss litteratur förekommit på flera lärosäten medan en hel del 

litteratur är unik för respektive lärosäte. Boken Friluftslivets pedagogik av Brügge var en bok 

som lärosätena hade gemensamt i sin friluftslivsutbildning enligt Backman (2010, s. 41). 

Detta var inte fallet i vår studie. Efter att ha tagit del av denna bok, kan vi dra slutsatsen att 

den är mer inriktad på ”barmarksfriluftsliv” och är således mer relevant för andra typer av 

friluftslivskurser. Vinterfriluftslivsutbildningen har istället enligt vår studie främst präglats av 

två andra böcker, Skidor för barn av Carlsson samt Skidåskådning – Att leda är att lära av 

SISU idrottsböcker. 

 

Examinationer 

Examinationer beskriver det som Bernstein (2003a s. 180 ff.) kallar för den utvärderande 

lagen, det som anses vara det rätta sättet att kontrollera om studenterna fått tillräckligt med 

giltig kunskap. Det har utifrån dokumentanalysen varit svårt att få en tydlig bild av hur 

examinationerna ser ut, dock verkar stort fokus ligga på praktiska examinationer. Detta kan 
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förklaras utifrån att idrottsidentiteten skapas av att man har en personlig färdighet i ämnet 

(Tinning 2004, s. 245) och att den praktiska kunskapen värderas högt i utbildningen. Att i 

utförsåkning kunna ta sig ner i alla backar är något som bland annat krävs för att få godkänt 

på vinterfriluftslivsutbildningen på ett lärosäte. Vi tycker det är intressant att giltig kunskap 

för ett lärosäte är att ”orka åka minst två timmar på en isbana i ett svep.”. Frågan är hur 

relevant denna kunskap är i förhållande till den kommande professionen. Samtliga lärosäten 

använder sig av gruppexaminationer på olika sätt vilket betyder att gruppexaminationer är en 

utvärderande lag på alla lärosäten. Detta anses alltså vara ett giltigt sätt att examinera på för 

samtliga lärosätena och individuella betyg sätts utifrån grupprestationer. Det är en diskussion 

i sig huruvida man kan bedöma studentens kunskap utifrån en gruppexamination, men den 

frågan lämnar vi därhän.   

 

Avstånd 

Det faktum att lärosätena bedriver större delen av vinterfriluftslivsutbildningen utanför 

lärosätets närområden stärks av resultat från Backmans studie (2010, s.41). Han konstaterade 

att den svenska friluftslivsutbildningen är förlagd på andra områden än innanför högskolans 

eller universitetets områden. Vinterfriluftslivsutbildningen är unik på så sätt att den ställer 

stora krav på klimatet, vilket kan motivera resorna till fjällanläggningen. Upplägget med att 

åka iväg på vinterfriluftslivsvecka är gemensamt för samtliga lärosäten och som ur en 

snösäkerhetssynpunkt går att förstå. Vi vill utifrån våra resultat påstå att samtliga distanser 

som lärosätena reser för sin vinterfriluftslivsvecka är långa. Det finns dock en enorm 

spridning mellan lärosäten i om man åker långt, längre eller längst. Lärosäte A har en resa på 

1 330 kilometer som kan upplevas som absurd när det för Lärosäte B och C endast krävs cirka 

380 kilometer för att bedriva vinterfriluftslivsveckan. Vi har svårt att förstå syftet med att åka 

så långt. Lärosätets geografiska läge korrelerar inte med distansen till fjällanläggningen och vi 

anser därför inte att de långa resorna är motiverade utifrån ett snösäkerhetsperspektiv. 

Lärosätenas vinterfriluftslivsvecka har tillsynes liknande moment men bedrivs på totalt olika 

fjällanläggningar.  Brookes (2002) menar att man måste se friluftslivet utifrån en lokal och 

regional kontext, där relationer mellan kommuner och särskilda områden påverkar var 

friluftslivet bedrivs. Kanske har lärosätena särskilda relationer till fjällanläggningarna som 

gör att valet av ort baseras på relationer snarare än vad som är optimalt ur ett 

lärandeperspektiv. Vi tror också att lärosätets val av fjällanläggning påverkar studentens 
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upplevelse av vinterfriluftslivsveckan, som i sin tur kan påverka vilka kunskaper studenten får 

med sig.   

 

Ekonomi  

Trots att vi inte vet exakt vad som finns bakom siffrorna för respektive lärosätes utgifter är de 

mycket intressanta att diskutera. Störst utgifter har Lärosäte A, som även har den mest 

omfattande vinterfriluftslivsutbildningen sett till antalet högskolepoäng. Dock är en och halv 

hp vinterfriluftsliv med skridskoåkning, vilket bedrivs lokalt under ordinarie undervisningstid 

och inte borde utgöra allt för stora utgifter. Lärosäte B och C innehåller båda fyra hp 

vinterfriluftsliv. Dessa lärosäten har betydligt mindre utgifter än Lärosäte A då dessa är under 

1 500 kronor även om antalet högskolepoäng är snarlika. Lärosäte F:s 

vinterfriluftslivsutbildning omfattas även den av fyra hp och med en vinterfriluftslivsvecka 

beståendes av sju övernattningar. Trots fem färre övernattningsnätter och endast en halv hp 

mindre i omfattning har Lärosäte F nästan lika stora utgifter som Lärosäte A. Lärosäte D går 

att diskutera i sig självt, då detta lärosäte uppgett att de inte har några utgifter alls och 

studenten bekostar hela vinterfriluftslivsutbildningen själv. Dock erbjuder lärosätet, enligt 

kursplanen, studenten ett kostnadsfritt alternativ. Om det nu går att bedriva ett kostnadsfritt 

alternativ undrar vi varför detta inte används för alla. Frågan är också hur detta alternativ kan 

vara likvärdig den ursprungliga vinterfriluftslivsveckan då tillgången till snö och 

vinterlandskap borde vara en avgörande faktor. Summorna som lärosätena kräver är 

förhållandevis små om man ställer det i relation till vad en veckas skidresa i Sverige kostar för 

en privatperson. Faktum kvarstår att det är en uttalad summa som krävs av studenten för att 

kunna genomföra utbildningen och man kan fråga sig vad en högskoleutbildning får kosta ur 

ett etiskt perspektiv? Vinterfriluftslivsutbildningen kräver både tid i övernattning och privata 

utgifter för studenten, vilket är i ens med det Backman (2010, s.41) och Larsson (2009, s. 

147) kommit fram till. Ifall detta skulle överföras till grund- och gymnasieskolan och pengar 

skulle krävas av eleven för att bedriva vinterfriluftslivsundervisning, skulle skolan strida mot 

skollagen. Resultatet har visat att utgifterna för vinterfriluftslivet är relativt stora för 

lärosätena. Vi undrar om ett utnyttjande av vinterfriluftslivsutbildningen som marknadsföring 

likt Larsson (2009, s. 147) och Kårhus (2012, s. 238) menar ger tillräckligt många nya 

studenter för att motivera vinterfriluftslivsutbildningen utgifter? 
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Dokumenten 

De insamlade dokumenten från lärosätena är utformade och beskriver innehållet i 

vinterfriluftslivsutbildningen väldigt olika. Fyra av lärosätena framställer vinterfriluftslivet 

som något häftigt och speciellt i dokumenten. En viktig påverkansfaktor i denna fråga är 

författarens relation till vinterfriluftsliv. Vad vill författaren att studenten ska känna när den 

läser dokumenten? Vi tolkar det som att de författare som framställt 

vinterfriluftslivsutbildningen som något häftigt och speciellt i dokumenten vill sälja in 

vinterfriluftslivsutbildningen till studenterna för att stärka vinterfriluftslivsutbildningens klass 

och positionsrelation på utbildningen (Larsson 2009, s. 147).   

 

4.2 Slutsats 

Vinterfriluftslivsutbildningen som studenterna, de blivande lärarna i idrott och hälsa, läser på 

de olika lärosätena i Sverige är inte likvärdig. Likvärdighet i sig är ett debatterat ämne inom 

skolvärlden och dess existens har ifrågasatts de senaste åren. Det decentraliserade systemet 

innebär att varje lokalt lärosäte har den slutgiltiga friheten i att utforma lärosätets 

styrdokument och undervisning. Denna utformning tror vi snarare styrs av lärosätets och 

lärarnas intressen, traditioner och vilja att hålla sig attraktiva på marknaden, än strävan mot att 

skapa en likvärdig utbildning mellan lärosätena. 

  

Utifrån Bernsteins begrepp klassificering och koder ser vi att det finns klasser som 

sammanbinder lärosätena, men även särskiljer dem. Vinterfriluftslivsutbildningen i sig är 

något som sammanbinder de undersökta lärosätena med upplevelsefyllda högskolepoäng. 

Dessa högskolepoäng skiljer sig jämfört med det som anses vara traditionella studier. På så 

sätt särskiljer sig lärarutbildningen i idrott och hälsa i förhållande till andra lärarutbildningar 

då lärosätena sammanbinds med en integrerad kod. Då vinterfriluftslivsutbildningen inte är 

identisk, särskiljs de undersökta lärosätena mellan varandra. Bernstein skulle kalla detta för 

att lärosätena har olika ritualer, vilket innebär att det finns en samlad kod på respektive 

lärosäte, som skiljer dem åt. Den samlade koden handlar här om hur kunskap produceras samt 

reproduceras och vilken kunskap som är mest giltig. (Bernstein 2003a, s. 23; Karlefors 2002, 

s. 59) 

 

När man som blivande idrottslärarstudent söker sig till en idrottslärarutbildning kommer valet 

att påverka vilka kunskaper man får ta del av i vinterfriluftsliv. Detta kan sedan ligga till 
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grund för hur studenten reproducerar kunskapen till undervisning i vinterfriluftsliv i skolan. 

Sverige är ett avlångt land och tillgången till snö är inte självklar i alla delar av landet. 

Således kommer skolundervisningen i vinterfriluftsliv skilja sig avsevärt beroende på skolans 

geografiska läge. Detta kan man ha full förståelse för. Problemet är att läraren i idrott och 

hälsas egen vinterfriluftslivsutbildning har baserats på att man åker iväg till en ort där det 

finns tillgång till snö och vinterlandskap. Ska man se det som att de blivande lärarna i idrott 

och hälsa utbildas i att kunna bedriva vinterfriluftslivsundervisning på ”snösäkra skolor”?  

Eller ska man se det som att de borde förflytta klassrummet till en fjällanläggning för att 

kunna bedriva vinterfriluftslivsundervisning? Detta resonemang är i linje med flera tidigare 

studier (Larsson 2009, s. 147; MacDonald & Kirk 2001, s. 442; Tinning 2004, s. 243; Ayers 

& Housner 2008, s. 61; Melnychuk, Robinson, Chorney & Randall 2011, s. 148, 164) 

beträffande huruvida vinterfriluftslivsutbildningen är optimal för att möta framtidens elever. 

Vi ställer oss då frågan om studenterna kan omvandla sin inhämtade kunskap till 

vinterfriluftslivsundervisning under en 60-minuterslektion på en skola i Ystad, Mora eller 

Kalmar? Om så inte är fallet bör upplägget förändras så att detta är möjligt. Är omfattningen 

av högskolepoäng, lärosätets utgifter och studenternas utlägg relevanta till framtida yrke? Då 

denna studie endast undersökt hur vinterfriluftslivsutbildningen ser ut på de olika lärosätena 

och inte hur kvalitén svarar sett till den kommande professionen, lämnar vi detta till framtida 

forskning.  

 

Avslutningsvis vill vi säga att dagens lärarstudenter i idrott och hälsa får alla möjlighet att 

uppleva det svenska vinterfriluftslivet i sin utbildning, en del av Sveriges kulturarv som ämnet 

idrott och hälsa har ett ansvar att förvalta. Vi tror att vinterfriluftslivsutbildningen och detta 

kulturarv berikar studenten både sett till dennes kommande profession och ur ett 

självutvecklande perspektiv. Men vi funderar över om detta kulturarv kommer smälta bort 

och framtidens högskolepoäng i vinterfriluftsliv kommer baseras på plusgrader.  

 

4.3 Metoddiskussion  

Dokumentanalysen som metod har på ett effektivt och giltigt sätt besvarat studiens 

frågeställningar. Detta blev än mer tydligt i studien då Lärosäte C:s data samlades in via 

frågor baserade på lärosätets kursplaner. Denna form av metod anser vi var mindre givande 

för att besvara frågeställningarna. En nackdel med dokumentanalys som vi upplevt är att det 

inte gått att kontrollera tillkomsten av vilken information som finns i dokumenten (Olsson & 
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Sörensen 2011, s. 144), detta har påverkat resultatet i att vi inte kunnat jämföra vissa 

parameterar. Struktur, detaljrikhet och formulering har varit skiftande i dokumenten, vilket 

har lett till att det varit olika svårt att tolka dem. Då vårt analysschema oftast krävde svar på 

mer ytliga frågor har vi lyckats gå runt detta problem och fått ett resultat som mestadels är 

jämförbart och reellt. Vidare är metoden för att samla in uppgifter om ekonomin på respektive 

lärosäte under kritik då vi har svårt att veta vad som döljer sig bakom siffrorna och om dessa 

är korrekta. Från några lärosäten har vi upplevt att detta varit känslig information, vilket gör 

att siffrorna kan ifrågasättas än mer.  

 

Dokumenten som har analyserats har gällt för antingen examensordning 2007 eller 2011. 

Detta beroende på när i utbildningsprogrammet som vinterfriluftslivsutbildningen är förlagd. 

Således har en jämförelse gjorts på dokument som är från olika utbildningsplaner, vilket är 

olyckligt och något vi tyvärr inte har kunnat påverka. Vi tror inte att detta påverkar resultatet 

märkbart då lärosäten förmodligen tänker att det är onödigt att uppfinna hjulet igen.  

 

Det finns, som i andra studier (Nilsson 2007, s. 141; Backman 2004, s. 187), en problematik 

kring begreppet friluftsliv. Då det existerar delade meningar i vad friluftsliv inbegriper kan vi 

inte vara säkra på att lärosätena delgett oss rätt dokument. Vidare kan vår egen uppfattning 

om vad friluftsliv är påverka vad vi sedan sökt efter i dessa dokument. Det finns således en 

liten risk att vi har gjort tolkningar av dokumenten som inte stämmer överens med den 

faktiska undervisningen i vinterfriluftsliv. De personer som vi varit i kontakt med, gällande att 

få dokument, har gjort ett eget urval i vilka kurser på lärosätets idrottslärarutbildning som 

innehåller vinterfriluftsliv. Då dessa personer varit väl insatta i friluftslivsutbildningen som 

bedrivs på lärosätet, anser vi att de är primärkällan och att de har kompetens inom området för 

att göra ett adekvat val (Patel & Davidsson, 2003, s. 69). 

4.4 Vidare forskning 

En intressant dimension på denna studie är att göra en nationell undersökning som kartlägger 

alla Sveriges idag sju lärosäten med examensrätt för idrottslärarutbildningen. Med mer 

förmånliga förutsättningar kan man göra djupintervjuer för att få ut så mycket information 

som möjligt och därmed kunna skapa en tydlig bild av vinterfriluftslivsutbildningen i Sverige. 

Vidare kan man även gräva i detta område utifrån ett historiskt perspektiv där man undersöker 

hur utbildningen i vinterfriluftsliv förändrats över tid. Förändring tar tid, men hur lång tid tar 

det för en ny reform att implementeras? 
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Bilaga 1  

Litteratursökning 

Studiens deskriptiva syfte är att undersöka och kartlägga vinterfriluftslivsutbildningen på 

lärosäten i Sverige som utbildar lärare i idrott och hälsa. Frågeställningen till detta är: 

• Hur är vinterfriluftslivsutbildningen på lärosätena beskriven och utformad gällande 

innehåll, omfattning, kurslitteratur, examinationer, distans till fjällanläggning och 

ekonomi? 

Studiens syfte är även att ur ett analytiskt perspektiv och utifrån Bernsteins teorier jämföra 

lärosätenas vinterfriluftslivsutbildning med varandra. Frågeställningen till detta är: 

• Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan lärosätenas 

vinterfriluftslivsutbildningar? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv, outdoor education, school, PETE, physical education. PE teacher, student, 
idrottslärarutbildning, teachers education. PE teacher educator, outdoor, open air, Bernstein 
compare, higher education.  

	  
Var har du sökt? 
Google Scholar 
GIH:s bibliotekskatalog 
Ebsco 
Nationalencyklopedin 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar:  
Titlar på artiklar som vi funnit i annan forskning. Annat sökord som använts i Google Scholar  
är lärarutbildning.  
 
 
GIH:s bibliotekskatalog: 
Idrottslärarutbildning 
Friluftsliv + lärarutbildning 
 
Ebsco: 
PETE + outdoor education 
PE Teachers Education 
Teacher education PE 



 

Friluftsliv 
Bernstein 
Teacher+ higher education 
 
För att begränsa antalet träffar i Ebsco, då vi använt ganska öppna sökord, har vi valt att 
begränsa sökningen efter att artiklarna är peer reviewed och endast artiklar från 1999-2012. 
 
 
Nationalencyklopedin: 
Basil Bernstein 
 
 
Kommentarer 
Vi kände till Erik Backman och Lena Larssons avhandlingar sedan tidigare. Utifrån dessa 
tittade vi i deras källförteckning och fann relevant forskning utifrån det. Ofta har en källa lett 
oss till en annan källa.  

 

  



 

Bilaga 2 

Missivbrev 
Hej!  

Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats på Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Stockholm. Syftet med vår studie är att undersöka 
vinterfriluftslivet på de sju lärosäten i Sverige, som har behörighet att examinera 
ämneslärare med inriktning mot idrott och hälsa. Detta för att vi tror att det finns 
skillnader, men vi vet inte vilka dessa är vad gäller 
vinterfriluftslivsutbildningens innehåll och upplägg. 

Vi undrar om ert lärosäte kan tänka sig att ställa upp med skriftlig information 
(kursplan, kurs-PM, studiematerial ed). Självklart är det frivilligt att delta och ni 
har rätt att avbryta er medverkan när som helst under studiens gång. Ni kan 
också alltid ställa frågor om studien till någon av oss. Studien är av kvalitativ 
karaktär då vi avser att göra en textanalys på kurs PM och liknande dokument. 

Några personer kommer inte att anges i studien. Däremot om ni vill medverka 
med lärosätets namn kommer vi att delge vilka lärosäten det gäller. Om så inte 
är fallet kommer alla lärosäten att avkodas. Materialet kommer inte att användas 
till någon övrig forskning. 

Vi skulle verkligen uppskatta om ni vill delta. Ert deltagande skulle innebära att 
vi kan genomföra en nationell jämförelse av de sju lärosätena med examensrätt i 
idrott och hälsa i Sverige.  

Om ni vill delta skulle vi vilja att ni med vändande e-mail uppger följande: 

− kontaktuppgifter till den eller de som är ansvariga för 
vinterfriluftsutbildningen på ämneslärarprogrammet vid lärosätet, 

− kontaktuppgifter till ekonomichefen då vi även i studien vill jämföra hur 
de olika lärosätena budgeterar för denna aktivitet, 

− meddela om ert lärosätes namn får synas i studien.  

Vänliga hälsningar 

Elin:  07X – XXXXXXX  XXXX@stud.gih.se 

Ellinor:  07X - XXXXXXX  XXXX@stud.gih.se 

  



 

Bilaga 3 

Analysschema  

Parametrar	   	   	   Lärosäte:	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Antal	  högskolepoäng?	   	  

Innehåll?	   	  

Var?	  Plats	  och	  avstånd	  i	  km	  från	  

lärosätet.	  Transportmedel?	  

	  

Ekonomi	  totalt?	   	  

Ekonomi/student?	   	  

Kursmål?	   	  

Betygskriterier?	   	  

Antal	  examinationer?	   	  

Typ	  av	  examinationer?	   	  

Kurslitteratur	  –	  

vad,	  antal	  böcker,	  antal	  sidor?	  

	  

Kurslitteratur	  –	  	  

Internationell?	  

	  

Bilder-‐	  	  

illustration,	  data,	  hjälp	  på	  traven.	  

	  

Övernattningsnätter	  –	  antal,	  typ	  av	  logi?	   	  

Författare	  till	  dokumenten?	   	  

Vad	  står	  inte?	   	  

 


