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Från magisterkurs till masterexamen
 

Jane Meckbach & Maria Ekblom 

Syfte med detta kapitel är att beskriva utvecklingen av masterprogram-
met vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). GIH erhöll kandidat-
examensrätt i idrott 1998 och det fanns då ingen möjlighet till fortsat-
ta studier i ämnet, ej heller för studier på magisternivå. Då efterfrågan 
på fördjupade studier fanns inrättades en kurs på magisternivå med 
namnet Idrott D – en fördjupningskurs som bland annat innehöll en 
uppsats. GIH erhöll så småningom magisterexamen med ämnesbredd 
(HSVFS 2004:1) och magisterexamen i idrott 2007 (HSV 2007: 10R) 
samt masterexamen i idrottsvetenskap 2010 (HSV 2010).

Så startade det… från Idrott D till magisterkurs 

De första studenterna antogs till Idrott D, 20 poäng (idag motsvaran-
de 30 högskolepoäng) under 2003 och den första uppsatsen som publ-
icerades var: Idrott och hälsa är ingenting för mig: en studie av elever som 
ej deltar i Idrott och hälsa A i två gymnasieskolor (Larsson, 2003). Så små-
ningom utfärdades de första magistrarna med ämnesbredd i idrott när 
examenstillståndet erhållits.

När idrott D kursen hade etablerats och ett antal studenter erhållit 
magisterexamen med ämnesbredd kom ett utvecklingsarbete igång. 
Med Sveriges anpassning till högre akademisk utbildning enligt Bolog-
naprocessen infördes nya krav på studier och nivåindelning inom det 
svenska utbildningsområdet. I samband med detta inrättades en magis-
terkurs i idrott, 60 högskolepoäng (hp) – allt för att följa de nya direkti-
ven om studier på avancerad nivå och med utgångspunkt i att GIH er-
hållit magisterexamensrätt i idrott 2007.

Magisterkursen 60 poäng startade hösten 2007 och utbildningen om-
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fattade följande fyra moment: Teori och metod, 7,5 hp, Deskriptiv och 
analytisk statistik, 7,5 hp, Ämnesfördjupning, valbar inriktning, 15 hp 
och Självständigt arbete, 30 hp. I början var studentantalet få liksom 
genomströmningen, men kursen var ett viktigt steg i utvecklingen av 
kurser på avancerad nivå. Ett bakomliggande mål för GIH var också att 
börja bygga för möjligheten att ansöka om forskarexamen. 

Intresset för magisterstudier ökade successivt hos studerande. Antalet 
avlagda examina vittnar om detta: år 2009 utfärdades två magisterexa- 
mina, år 2010 utfärdades elva magisterexamina, och 2011 var antalet 
avlagda magisterexamina 19. Efter en genomlysning av magisterkursen 
inrättades ett magisterprogram med en första antagning hösttermin 2011. 
Antalet studerande var 14 (43% kvinnliga och 57% manliga studenter). 
Magisterprogrammet består i skrivande stund av ett års studier med två 
kurser om vardera 30 hp. Den första terminens studier omfattar kursen 
Idrottsvetenskaplig fördjupning, vilken läses på campus och via distansstu-
dier. Den andra terminens studier består av ett självständigt arbete.

Högskoleförordningen anger magisterexamen med följande text:
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 60 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, 
varav minst 30 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området 
(huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kan-
didatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 
180 hp eller motsvarande utländsk examen. För magisterexamen ska 
studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett själv-
ständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområ-
det för utbildningen. (Högskoleförordningen).

Vid GIH har också ett nytt magisterprogram i idrottsvetenskap in-
riktning idrottsmedicin, 60 hp, inrättats under 2012 då efterfrågan från 
verksamma sjukgymnaster var mycket stort. Programmet kom att ges 
på halvfart till verksamma sjukgymnaster. Utbildningen består av föl-
jande tre kurser: Idrottsmedicinsk fördjupning, 30 hp inom idrottsmedi-
cin eller ortopedmedicin (OMT) eller motsvarande på avancerad nivå, 
Idrottsvetenskaplig fördjupning, 15 hp, på avancerad nivå och Självständigt 
arbete, 15 hp, på avancerad nivå.

Hösten 2012 antogs 28 studenter och under jubileumsåret 2013 kom-
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mer de flesta av dessa att ha examinerats för magisterexamen. Vid denna 
antagning antogs parallellt ytterligare 30 studerande till magisterpro-
grammet i idrottsvetenskap men med en inriktning mot idrottsmedicin. 
De studerande var kliniskt aktiva sjukgymnasterna. För dessa utgör 
magisterexamen ett av tre krav för att kunna bli utnämnd till specialist-
sjukgymnast. Majoriteten av sjukgymnasterna som påbörjade magis-
terprogrammet i idrottsvetenskap inriktning idrottsmedicin 2012 och 
2013, har haft siktet inställt på att bli specialist i idrottsmedicin eller 
ortopedisk manuell terapi. Programmet ges på GIH, men sker i samar-
bete med Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning vid Karo-
linska Institutet. 

En utblick - masterprogram inom idrottsvetenskap 

Vid en sökning på webben inför ansökningen 2011 på masterprogram 
inom idrottsvetenskap/-sport vid svenska universitet/högskolor visade 
det sig att det fanns åtminstone fem masterprogram vid tre lärosäten: 
Lunds universitet, Malmö högskola och Mittuniversitetet. För att ge en 
uppfattning om intresset för masterstudier redovisas nedan sökstatisti-
ken till utbildningarna (tabell 1).

Tabell 1. Masterprogram vid svenska lärosäten 2011 och sökstatistik (källa VHS).

 

Program Lärosäte Antal sökande 1:a handssökande

Masterprogram i Lund 66 15  
idrottsvetenskap,      
Idrottsmedicin 

Masterprogram i Lund 56 8  
idrottsvetenskap,     
Idrottspykologi 

Idrottsvetenskap: Idrott i  Malmö 17 7  
förändring, masterprogram 

Sportteknologi – inovativ Mittuniv 90 25  
produktutveckling med      
inriknings sport och      
upplevelser
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Enligt sökning på respektive lärosätes hemsida startade inte något av 
dessa program hösten 2011. Hur många studenter som antagits och ge-
nomgått programmet efter vår sökning har vi inte följt upp. Utifrån 
denna begränsade genomgång framkom att ett idrottsvetenskapligt 
mastersprogram inte verkade vara attraktivt för studerande. Trots den-
na något dystra statistik beslutade GIH ändå att sjösätta en masterut-
bildning i idrottsvetenskap med antagning hösten 2012.

Varför ett masterprogram?

Tanken på att starta ett masterprogram om 120 hp vid GIH väcktes i 
samband med införandet av forskarutbildningen vid GIH hösten 2011. 
Det tvååriga masterprogrammet är tänkt att vara fungera som en bryg-
ga mellan grundutbildning och forskarutbildning och en naturlig re-
kryteringsbas till forskarutbildningen. En masterexamen kan också 
vara en möjlighet, för nuvarande och före detta studenter på GIH, och 
på andra lärosäten, att erhålla fördjupad kunskap inom det idrottsveten-
skapliga fältet och därmed öka attraktionskraften på arbetsmarknaden. 
En masterexamen kan också utgöra en karriärmöjlighet för adjunkter 
inom högskoleväsendet och för idrottslärare, sjukgymnaster, hälsoveta-
re med flera.  

Vid inrättandet av masterprogrammet vid GIH genomfördes ånyo 
en omvärldsanalys, där man bland annat fann masterprogram i idrott/
idrottsvetenskap vid fyra andra lärosäten i Sverige. De hade alla olika 
inriktningar: Lund (fysiologiskt inriktning), Malmö (samhällsveten-
skaplig inriktning), Örebro (fysiologisk och medicinsk inriktning) och 
Göteborg (inriktning Sport Management och Hälsopromotion). Samt-
liga lärosäten hade svårt att rekrytera studenter till sina masterprogram 
i Idrott/Idrottsvetenskap och därför efterfrågades samarbeten vad gäll-
de kurser och lärare.  Det var således en utmaning att få sökande till 
programmet. 

Masterprogrammet i idrottsvetenskap 

Vem kan söka ett masterprogram? Behörig att antas är den som har 
kandidatexamen om 180 hp och minst 90 hp i området idrott, fysisk ak-
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tivitet och hälsa och har genomfört självständigt arbete om 15 hp inom 
nämnda område. Det fanns således en stor målgrupp som hade formell 
behörighet att söka masterprogrammet, exempelvis var studerande från 
GIH:s samtliga tre program vid GIH behöriga att söka. 

GIH inrättade masterprogrammet i idrottsvetenskap hösten 2012. 
Söktrycket var oväntat gott med många sökande, 109 stycken, och till 
terminsstarten antogs 34 studenter. Programmet ger möjlighet till att 
antingen genomgå två år och erhållande av en masterexamen eller en-
dast genomföra ett års studier och då erhålla en magisterexamen i 
idrottsvetenskap.

Masterprogrammet omfattar 120 hp och består av en kursdel om 90 
hp, och ett självständigt arbete om 30 hp. Det innehåller både obliga-
toriska och valfria kurser. De valfria kurserna kan läsas såväl vid GIH 
som vid andra högskolor/universitet, både i Sverige och utomlands. De 
skall vara relevanta för ämnet Idrottsvetenskap och knyta an till GIH:s 
tre forskningsinriktningar; Prestation och träning, Kultur och lärande och 
Fysisk aktivitet och hälsa. 

Masterutbildningen vid GIH består av följande kurser:

De fyra obligatoriska kurserna vid GIH är: Idrottsvetenskap I, 7,5 hp, 
Idrottsvetenskaplig litteraturkurs med inriktning mot teori och metod 
7, 5 hp, Projektspecifik fördjupning, 7,5 hp och Idrottsvetenskap II: ak-
tuell idrottsvetenskaplig forskning, 7,5 hp.   

För avläggande av masterexamen ska studenten ha skrivit ett själv-
ständigt arbete, 30 hp. Det färdiga arbetet skall försvaras vid ett semina-
rium.  Under jubileumsåret har de första självständiga arbetena exami- 
nerats. Majoriteten av uppsatserna har haft en idrottsmedicinsk inrikt-
ning och behandlat Prestation och träning eller Fysisk aktivitet och hälsa . 
Avsevärt färre studerande har intresserat sig för Kultur och lärande. Det-
ta kan säkerligen förklaras av att lärarutbildningen i sig innehåller ett 
självständigt arbete på avancerad nivå och att en forskarskola nyligen 
inrättats som fokuserar samhällsvetenskapligt perspektiv. Forskarsko-
lan riktar sig till verksamma lärare i idrott och hälsa och benämns fors-
karskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). Vid GIH antogs fem li-
centiater under 2011.
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Masterprogrammet i idrottsvetenskap vid GIH vänder sig till alla 
som har intresse av idrottsvetenskapliga frågor. Det är ett program för 
den som ytterligare vill fördjupa sig i idrottsvetenskap. Det ger möjlig-
het till yrkesutveckling och kan också ses som ett första steg mot en 
forskarutbildning. Programmet vänder sig till sjukgymnaster, idrotts-
lärare, tränare, hälsopedagoger och andra med relevant bakgrund som 
vill profilera sig i ämnet idrottsvetenskap. För att tillgodose studenterna 
med spetskompetens handleds uppsatserna alltid av disputerade lärare 
och externa forskare från andra lärosäten som tas in i relativt hög om-
fattning.

Avslutande tankar 

Kandidatexamen ses ofta som allt för bred för att tillgodose arbetsgiva- 
rens behov av kompetens i dagens allt mer specialiserade värld. Examen 
på avancerad nivå ger möjlighet för sådan profilering. Dessutom kan 
studenter med masterexamen när de tagit plats i olika verksamheter 
fungera som en länk mellan universitetsvärlden å ena sidan och exem-
pelvis skolan, idrotten och hälsosektorn å den andra. Effekten skulle i 
bästa fall bli att forskningsanknuten kunskap lättare och snabbare im-
plementeras, samtidigt som universiteten blir mer lyhörda för verksam-
hetens behov. Examen på avancerad nivå ger även möjlighet för ämnet 
idrottsvetenskap att på ett intressant sätt framöver kunna växelverka 
med andra vetenskapsområden eftersom studenter på avancerad nivå 
kan antas med en kandidatexamen i teknik, historia eller medicin.


