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utbildningsprogrammet Fritidsarbete och fritidskultur. 
Syftet är att undersöka utbildningen i förhållande till 
arbetslivets krav och de krav som ställs på en akademisk 
utbildning. Vi kommer även att undersöka vad som ligger 
till grund för att studenterna känner en osäkerhet inför 
framtida arbetsuppgifter. De teoretiska perspektiv som vi 
har använt oss av diskuterar förhållandena mellan teori och 
praktik, utbildning och arbetsliv. Metodologiskt har vi 
arbetat med kvalitativa intervjuer. Vår ambition är att skapa 
en diskussion angående den fortsatta utvecklingen av 
utbildningen. Utvärderingen visar att det finns en brist på 
kommunikation mellan de olika intressenterna. Vi har också 
kommit fram till att det finns ett stort behov av framtida 
forskning samt att det krävs en diskussion angående 
utbildningens praktiska anknytning.         

Nyckelord: Utvärderingar, intressentutvärderingar, metod, fritid, 
praktiskt- teoretiskt lärande/ kunskap, högskoleutbildningar, 
universitetsutbildningar, arbetslivet, SOU etc. 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING   
 
1 INLEDNING……………………………………………………………………………….1 
 
    1:1   PROBLEMFORMULERING……………………………………………………………………………..2 
    1:2   SYFTE…………………………………………………...………………………………………………...2 
 
2 TEORI………………………………………………………………………………………3 
 
    2:1   LITTERATURSÖKNING…………………………………………………………………………………3 
    2:2   FRITID I FÖRÄNDRING………………………………………………………………………………....3 
    2:3   FRITIDEN SOM VETENSKAP………………………………………………….……………………….4 
    2:4   PRESENTATION AV UTBILDNINGEN………………………………………………………………...4 
    2:5   PRAKTISK OCH TEORETISK KUNSKAP……………………………………………………………...5 
    2:6   UTBILDNING, FORSKNING, ARBETE OCH KOMPETENS……………………………………….…5 
    2:7   KOMMUNIKATION OCH MÅL…………………………………………………………………………7 
 
3 UTVÄRDERINGAR……………………………………………………………………….10 
 
    3:1   INTRESSENTUTVÄRDERING……………………………………………………………………….…11 
    3:2   UTVÄRDERING SOM FÖRÄNDRING…………………………………………………………………13 
    3:3    PRESENTATION AV INTRESSENTGRUPPERNA……………………………………………………14 
    3:4   AVGRÄNSNINGAR…………………………………………………………………………………...…14 
  
4 METOD……………………………………………………………………………………..15 
 
    4:1   KVALITATIV METOD…………………………………………………………………………………...15 
    4:2   KVALITATIV INTERVJU…………………………………………………………………………….….16 
    4:3   URVAL…………………………………………………………………………………………………….17 
    4:4   INTERVJUSITUATIONERNA MED INTRESSENTERNA……………………………………………..18 
     
5 RESULTAT…………………………………………………………………………………20 
 
    5:1   DE SVARANDES KONTAKT MED FRITIDSOMRÅDET……………………………………………...20 
    5:2   KONTAKT MED UTBILDNINGEN………………………………………….…………………………..20 
    5:3   VARFÖR EN FRITIDSUTBILDNING……………………………………………………………….…...21 
    5:4   KOMPETENSER FÖR EN FRITIDSARBETARE……………………………………………….…….....22 
    5:5   KOPPLING TEORI OCH PRAKTIK……………………………………………………………………...23 
    5:6   KOMMUNIKATIONEN ARBETSGIVARE, LÄRARE OCH STUDENTER…………………………...24 
    5:7   BEHOVET AV AKADEMISKT UTBILDADE FRITIDSARBETARE………………………………….24 
    5:8   PÅVERKAN AV UTBILDNINGSINNEHÅLL…………………………………………………………..25 
    5:9   ARBETSGIVARE OCH ARBETSUPPGIFTER………………………………………………………….25 
    5:10 UTBILDNINGSORT………………………………………………………………………………………26 
 
6 DISKUSSION………………………………………………………………………….……27 
 
    6:1    DISKUSSION OM RESULTAT OCH TEORI...…………………………………………………………27 
    6:2    AVSLUTANDE REFLEKTIONER………...…………………………………………………………….30 
 
7 LITTERATURFÖRTECKNING………….………………………………………………32 
 
8 BILAGOR…………………………………………………………………………………...34 
    BILAGA 1……...………………………………………………………………………………………….……34 
     BILAGA 2…………...…………………………………………………………………………………….……35 
     BILAGA 3………………...……………………………………………………………………………….……36 
 
 
 



TABELL OCH FIGURLISTA 
 
 TABELL……………………………………………………………………………………………………….……7 
  FIGUR 1…………………………………………………………………………………………………………....8 
  FIGUR 2…………………………………………………………………………………………………………..28 



 1

1 Inledning 
                 
                 ”Fritidsarbete utgör ett brett verksamhetsfält med vidgade 

arbetsmarknadsmöjligheter inom kommunala, statliga, privata och 
friviliga områden. På barn- och ungdomssidan finns verksamheter 
inom t e x skola, öppna gårdsaktiviteter och uppsökande arbete. 
För äldre och handikappade finns olika typer omsorgs- och 
friskvårdsuppgifter. Verksamheter finns knutna till breda gruppers 
anspråk på hälso- och idrottsverksamhet, förenings- och 
församlingsarbete, studie- och utbildningsverksamhet, samt 
uppgifter relaterade till turism, evenemang och träffpunkter. Andra 
verksamheter är mer specialiserade mot områden där man i sitt 
arbete har särskilt behov av stöd som flyktingarbete, kriminalvård 
och projektarbete kopplat till bostadsområde, granskapsarbete, 
grupper av arbetslösa etc.                               

                  Efter genomgången utbildning ökar möjligheterna att rekryteras      
till arbetsledande befattningar, utredningsuppdrag och 
koordinerande uppgifter inom dessa verksamheter.                      

                  Arbetsuppgifterna ställer krav på goda insikter i människors 
livsvillkor och i hur olika verksamheter styrs och organiseras, 
liksom om hur lärprocesser fungerar. Detta kräver ett brett 
samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv med kopplingar 
både till praktiska erfarenheter från arbetslivet och aktuell 
forskning på området.”  
(http://www.lu.se/stu/studinfo/utbesk/program/fritidsarbete_och_         
fritidskultur.pdf, 2003-03-21). 

 
 

 
 
När fritiden blir allt viktigare krävs det mer av dem som arbetar med den. Här startade 
egentligen tanken om att man ville skapa en akademisk utbildning av ”fritiden”. Redan för 20 
år sedan hävdade man bland fritid- och kulturchefers förbund i Sverige att man ville ha 
personal som var högre utbildad inom fritidssektorn. Gensvaret var inte så stort men har vuxit 
sig allt starkare ju längre tiden har gått. När de till slut inte kunde svara upp till de 
förväntningarna arbetslivet ställde på de arbetssökande till fritidsområdet så var man tvungen 
att agera. 
 
Den nya situationen inom fritiden är mer komplex idag än tidigare. En ”löparslinga” är inte 
alltid längre bara en ”löparslinga”, utan en arena för upplevelser med allt från kafeteria, 
serviceanläggningar, personal, medlemskort mm. För att kunna svara upp till dessa nya 
förändringar inom fritiden var man tvungen att utbilda studenter med adekvat kunskap inom 
fritidsområdet. Tidigare hade högre fritidtjänster uppfyllts av civilekonomer, socionomer och 
andra med högre utbildning. Eftersom fritidssituationen ständigt förändras märkte 
fritidssektorn att det inte längre räckte med vilken högskoleexamen som helst, utan man 
kände behov av en mer specialutbildad kompetens inom området. Eftersom fritiden är ett nytt 
område inom högskolevärlden i Sverige finns det mycket lite forskning i ämnet. Därför ville 
man också ha en utbildning som kunde ge möjligheter att forskarutbilda studenter. 
 
År 2000 fick man till stånd en fritidsutbildning vid Lunds Universitet förlagd i Landskrona. 
Utbildningens syfte är att svara upp till de nya behov som arbetsmarknaden har, samt att 
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utbilda forskarbehöriga studenter med inriktning mot fritid. Utbildningen placerades vid den 
samhällsvetenskapliga fakulteten och blev ett samarbete mellan den sociologiska- och den 
pedagogiska institutionen. Anledningen till att utbildningen blev förlagd i Landskrona var att 
Lunds Universitet fick ett s k utlokaliseringsbidrag, vilket innebär att Universitet får 
ekonomiska bidrag för att förlägga utbildning på annan ort. Utan detta bidrag hade aldrig 
utbildningen blivit av.  
 
1:1 Problemformulering 
 
Vår problemformulering bygger på att många studenter på utbildningsprogrammet 
”Fritidsarbete och Fritidskultur” upplever en osäkerhet inför sin framtida roll i yrkeslivet. Vi 
upplever att studenterna saknar vetskap om utbildningens syfte och mål, forskning inom 
fritidsområdet samt arbetslivets behov av en ny fritidskompetens. Vi upplever också att det 
finns motsättningar mellan arbetslivets behov och den akademiska utbildningens krav.    
 
1:2 Syfte 
 
Syftet är att klargöra fritidens plats i den akademiska världen och beskriva detta för 
kommande fritidsstuderande. Vi vill också undersöka hur man bättre kan koppla teoretisk 
kunskap till det praktiska arbetslivet och diskutera för och nackdelar med att införa någon 
form av praktik i utbildning. 
 
Vi vill också belysa:  
 

• varför det finns en fritidsutbildning inom högskolan   
• vad en sådan utbildning innehåller  
• undersöka vem som eftersöker en sådan utbildning 
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2 TEORI 
 
2:1 Litteratursökning  
 
För att finna litteratur till vår uppsats använde vi databaserna LOVISA och LIBRIS, vi 
använde sökord som utvärderingar, intressentutvärderingar, metod, fritid, praktiskt- 
teoretiskt lärande/kunskap, högskoleutbildningar, universitetsutbildningar, arbetslivet, SOU 
etc.  När vi funnit relevant litteratur använde vi böckernas referenser för att hitta fler källor. 
Vi har även valt att ta del av uppsatser i liknande ämnen för att få inspiration till struktur och 
upplägg. För att hitta tidigare utvärderingar och mål- och styrdokument så valde vi att 
använda Internet. Här var vi inne på Utvärderingsenhetens-, Högskoleverkets- samt 
Pedagogiska institutionens hemsida.  
  
2:2 Fritid i förändring                                     
 
När man förr pratade om fritid var det ett ord som symboliserade den tid som blev över när 
man hade gjort dagens sysslor. För 100 år sedan hade man en arbetsvecka på 70 timmar i 
veckan, medan man idag arbetar 40 timmar i veckan. Under industrialismen delades dagen 
dock upp i arbetstimmar och fria timmar. Plötsligt fanns en fritid vilken syftade till att man 
skulle söka vila, rekreation och uppbyggelse för att kunna arbeta effektivare. Industrialismen 
skapade en fritid som samhället ville påverka och ha kontroll över, man pratade om ”fritidens 
förpliktelser” (Berggren, 2000). 
 
En viktig anledning till att organiserad fritid uppstod var att man såg ungdomar på 1930-talet 
som drev omkring på gator och torg, vilket kom att definieras som ett ”ungdomsproblem”. 
Staten ansåg att detta rundströvande ledde till brottslighet, nöjeslystnad och sexuell 
frigjordhet. En organisation som tog hand om dessa problem blev föreningslivet som skulle se 
till att fritiden nyttjades på rätt sätt och inte till dåliga nöjen som dans, läsande av undermålig 
litteratur och annan skräpkultur (Berggren, 2000).  
 
Situationen har förändrats sedan dess och idag ses fritiden som en källa till lärande och 
identitetsskapande hos framförallt ungdomar. Nilsson (2000) menar att man lär sig livets 
”spelregler” i stor utsträckning genom respekt, regler, samhörighet mm. Vidare menar han att 
”spelreglerna” löser upp de tidigare skarpa gränserna mellan arbete, studier och fritid vilket 
ses som positivt och leder till ett informellt lärande. Det informella lärandet bidrar till 
människans personliga utveckling men också mötet med andra människor, arbete, kulturer o s 
v. Fritiden har idag blivit väldigt viktig för individers identitetsskapande, vilket då också 
ställer stora krav på dem som arbetar med den (Nilsson, 2000). 
 
Efterhand som fritiden blir allt viktigare för individen så kommer även kraven på att 
aktiviteterna skall hålla en hög standard. Roos (2000) beskriver den nya mer komplexa 
fritiden som en arena som skall svara upp till de nya krav som ställs av samhället och dess 
medborgare ”…fritiden kommer alltså att kräva en ny typ av professionalism där lednings- 
och styrningsformer tar sin utgångspunkt i deltagares reflektioner och i nya former för 
participatorisk och ömsesidig kunskapsutveckling.” (Roos, 2003). Vidare menar Roos att 
kravet på aktiviteter har ökat betydligt och spås bli den största växande sektorn i framtiden. I 
takt med den nya mer föränderliga fritiden ökar även kraven på adekvat utbildad personal, nya 
anläggningar, upplevelseindustrin, hälsofrågan mm. För att samhället skall kunna svara mot 
kraven som individen ställer blir man tvungen att upprusta anläggningar, utbilda kompetent 
personal inom fritidsområdet och skapa en aktiv forskning inom fritidsvetenskapen. Man har 
redan idag lagt över en hel del ansvar på den privata sektorn för att kunna öka utbudet med 
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hjälp av privat drivna simhallar, idrottsanläggningar, motionscentra mm. Att fritidens 
betydelse blivit större har gjort att man idag utbildar personal inom högskolevärlden, vilket 
leder till både forskning inom ämnet fritidsvetenskap men också till utbildad personal som 
kan möta kraven från individerna i det nya fritidssamhället (Roos, 2003).    
 
Vidare menar Roos (2000), Berggren (2000) att de två stora områden som kommer att 
utmärka sig i framtiden inom fritiden är upplevelseområdet och hälsoområdet. 
Upplevelseområdet handlar om att svara upp till individens krav på upplevelser och spänning 
i form av ”häftiga” aktiviteter som friluftsliv, kulturevenemang, äventyrsresor mm. Exempel 
på en redan fungerande verksamhet inom området upplevelsecentra är ”Heron” som är beläget 
i Stockholm. Heron är ett bra exempel på framtidens fritid, där man samlat idrottshallar, 
klätterväggar, bowlingbanor, gym, restauranger mm i en anläggning för att tillgängligheten 
skall locka besökaren (Berggren, 2000).  
 
Hälsoområdet är det andra viktiga området inom fritiden, där Berggren (2000) menar att 
utvidgningen kommer att bli kraftig inom de närmaste åren. Dagens dåliga hälsa är redan 
samhällets största belastning, inte minst ekonomiskt, vilket har lett till att man 
uppmärksammat barn- och vuxenfetma, stillasittande o s v (Berggren, 2000). Hälsoprojekt 
som ”Bunkefloprojektet” och ”Sätt Lomma i rörelse” är exempel på projekt som startats för 
att ändra på individens inställning, där man inte bara vill att fritiden skall bli en aktiv tid utan 
skall genomsyra hela dagens aktiviteter, såväl inom jobb som skola (Lindström, Persson, 
2002). 
 
2:3 Fritiden som vetenskap 
 
I en undersökning gjord i England fann man att fritidsområdet bestod av hela 380 olika 
yrkeskategorier, vilket visar att det är svårt att utforma en enhetlig utbildning (Olson, 1997). 
Haglund (2001:13) visar att utbildningsmöjligheter funnits sedan 1930-talet och startade i 
Canada och USA. Även om ämnet fritid då hade svag koppling till utbildningsväsendet så 
började fritiden etablera sig som en vetenskap. Olson (1997) menar att fritid som vetenskap 
alltid haft problem att bli respekterat inom den akademiska världen. Anledningen är dels att 
fritidsstudier tidigare oftast har bestått av praktik vilket kan göra att den får lägre status, men 
även i att det är svårt att hinna utveckla lärare med specialistkompetenser inom 
fritidsvetenskapen. Vidare kan man läsa att fritiden som högskoleämne allmänt ses med 
tveksamhet ”…är det verkligen berättigat att ha en lekledarutbildning på universitetsnivå?” 
(Olson, 1997). De tidigare fritidsutbildningarna på högskolenivå fick kritik för att lägga in för 
mycket praktik och för lite teori i utbildningarna vilket idag har lett till att man, till stor del, 
har gått ifrån den praktiska kunskapen och istället bygger utbildningarna främst på teoretisk 
kunskap (Olson, 1997). 
 
 2:4 Presentation av utbildningen 
 
Programmet Fritidsarbete och fritidskultur omfattar 120 poäng där det genomgående temat är 
fritid. Forskningen inom området är ganska försummad. Huvudämnena är pedagogik och 
sociologi under vardera ett läsår, under en termin kan man fritt välja kurser inom universitetet 
och under sista året kan man välja att läsa antingen pedagogik eller sociologi. I dessa studier 
ingår även att skriva en 10–poängs uppsats.  
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Programmets fyra delar: 
 

• Grundkurs – Fritid, lärande, och samhälle I (40 poäng) 
• Påbyggnadskurs – Fritid, lärande, samhälle II (40 poäng) 
• Valfria kurser / Utlandsstudier (20 poäng) 
• Kandidatkurs – Med inriktning på Fritisarbete och Fritidskultur inom ämnet pedagogik 

eller sociologi (20 poäng), 
(http://www.lu.se/stu/studinfo/utbesk/program/fritidsarbete_och_fritidskultur.pdf, 
2003-03-21) 

 
Utbildningen innehåller kurser i metod, integration och tillämpning, organisations-, personal- 
och ledarskapsutveckling. Utöver detta arbetar man med projekt- och utvärderingsarbeten. 
Under utbildningens gång så finns en viss koppling till arbetslivet genom studiebesök och 
besök av verksamhetsföreträdare som berättar om sina verksamheter. 
 
Studierna är förlagda till Landskrona, som är huvudort för utbildningen de första fyra 
terminerna. Den femte terminen är valfri och den sjätte är förlagd till Lund.  
 
2:5 Praktisk och teoretisk kunskap 
 
Tankarna har varit många genom åren som gått när det gäller teori eller praktik, Rousseau 
visade på att människan lärde sig genom att försöka och var en stor fantast av Defoes roman 
om Robinson Crusoe. Även Dewey menar att människan lär av sitt eget handlande, d v s  
”learning by doing”. Han menar också att analysen och organiseringen av fakta är oumbärliga 
för förmågan att förklara. Teorier är viktiga, men vill man förstå något måste teorierna leda 
till en faktisk handling i form av t e x praktik, laborationer mm. Kopplas inte teorin och en 
praktisk handling samman så kan människan sällan ta till sig kunskapen på ett adekvat sätt, 
vilket leder till att kunskapen i värsta fall går förlorad (Dewey, 2002). 
 
När utbildning kopplas till praktik menar Dewey (2002) att den är mer gynnsam än någon 
annan sorts utbildningsmetod eftersom den ger tydligare mål och motverkar passivitet. Den 
leder till ett aktivt tänkande och en motiverad mottagare. ”Den enda lämpliga utbildning för 
yrken är utbildning genom yrkesutövning” (Dewey, 2002).     
   
Fler och fler utbildningar förläggs idag till högskolenivån, detta för att man vill att 
utbildningar skall bygga på en vetenskaplig grund. Fördelarna med utbildningar på 
högskolenivå är många, däribland att det professionella tänkandet ökar, samt att man höjer 
kvaliteten på de studenter som utbildas. Men det finns även nackdelar vilket visar sig b l a i 
nystartade utbildningar, där man har märkt att kunskapen som förmedlas av högskolor har 
blivit betydligt mer abstrakt och är svår att koppla till arbetslivets arbetsuppgifter (Selander, 
1989). 
 
2:6 Utbildning, forskning, arbete och kompetens  
 
När arbetslivet får nya krav innebär detta nya krav på arbetskraftens kvalifikationer, vilket 
innebär att utbildningens uppgift blir att kvalificera de studerande i enlighet med dessa nya 
krav. Det förhållande som existerar mellan utbildning och arbetsliv är dock inte helt 
oproblematiskt, Davidsson och Ellström (2001) menar att utbildningsväsendet ensidigt 
reproducerar och bevarar rådande förhållanden inom arbetslivet. Samtidigt bortser man från 
den förändringskapacitet som hör ihop med utbildningsväsendets självständighet och 
motsättningar, det är också svårt att förklara utvecklingstendenser när det gäller 
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kvalifikationskrav i arbetslivet som kan vara väldigt motsägelsefulla, d v s de arbetslivskrav 
som utbildningsväsendet skall anpassas till kan vara svårtolkade och föränderliga (Davidsson, 
Ellström, 2001). Vidare menar Davidsson och Ellström (2001) att det finns en risk att 
relationer mellan t ex yrkesutbildning och arbetsliv resulterar i att utbildningen fungerar som 
ett forum att bevara arbetslivets förhållanden istället för att fungera som ett medel för dess 
förändring. Man menar vidare att utbildning bör ge kvalifikationer när det gäller att främja 
och stödja en utveckling av människor och arbetsorganisationer. Utbildningsväsendet bör inte 
bara ge kvalifikationer när det gäller tekniska och arbetsorganisatoriska färdigheter. 
Utbildning skall syfta till en utveckling av arbetslivet och ingen direkt reproduktion av 
arbetslivet. 
 
Enligt Andersson (2000) kommer arbetsmarknadens krav på tvärkunskaper att öka de 
närmaste åren. Med tvärkunskaper menar han att den enskilda individen måste vara beredd på 
att släppa på struktur och styrning, han uttrycker det som att ”antingen eller" kunskapen är 
förbi, nu gäller ”både och”. Individen måste förbereda sig på en arbetsmarknad som ställer 
krav på att vara flexibel i sitt tänkande och handlande, nästan som att vara en alltiallo. Vidare 
menar han att många kommer att finna detta som ett problem, eftersom man har varit van vid 
att få tilldelade specifika arbetsuppgifter som har följt en bestämd struktur.  
 
Kraven på högskolorna ökar i takt med nya påtryckningar från arbetsmarknaden och måste 
utbilda fler lärare och forskare för att svara upp till de krav som ställs. Samtidigt måste man se 
till att studenterna övar sig i analyseringsförmåga och kritiskt tänkande. Görs inte detta finns 
risken att högskoleutbildningarna ses som förlängda gymnasiestudier. Dock så måste även 
högskolorna och dess lärare vara mer öppna för arbetslivet ”…lärarna på olika 
utbildningsnivåer kan heller inte längre sitta i sina elfenbenstorn utan de måste vara 
integrerade i det moderna arbetslivet på ett helt annat sätt än vad som sker idag” (Andersson, 
2000).   
 
I SOU (2001:40) sägs att kompetens och välutbildad personal är lika viktigt för dagens 
företag som material och kapital. Man ser även b l a att dagens arbetsuppgifter har blivit mer 
skiftande, vilket gör att den enskilda individen måste vara förberedd på att hantera 
förändringar, arbeta i stora grupper samt arbeta i nätverk och projekt. Utredningen hänvisar 
till rapporter från AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) som visar att det kommer att finnas brist 
på högskoleutbildad kompetens de närmaste åren p g a äldreavgångar inom många yrken. 
Vidare säger man ”Samtidigt som arbetslivet ställer högre krav på utbildning råder allt större 
osäkerhet om exakt vilken kompetens som kommer att behövas. Det blir därför viktigt att en 
utbildning ger individen både särskilda yrkeskunskaper och förmåga att själv utveckla nya 
kunskaper och färdigheter” (SOU, 2001:40). Här ser man hur viktigt det är att inte vara för 
snäv i sin kunskapsutveckling, utan att utbildningar breddas och förbereder för en 
arbetsmarknad som befinner sig i förändring.  
 
För att ge god förberedelse för en förändrad arbetsmarknad krävs även ett nytt sätt att arbeta 
med forskning. Svensson (2002) menar att det är viktigt att det sker en interaktion mellan 
forskning och arbetsliv. Han menar att det finns ett ökat intresse för forskning i företag, 
förvaltningar, organisationer, myndigheter mm. Det är dock en annan typ av forskning som 
här eftersöks, det är inte den ämnesstyrda akademiska forskningen man efterfrågar utan en 
mer probleminriktad forskning som skall ge mer användbar kunskap. Vidare menar Svensson 
(2002) att arbetslivet också eftersöker mer inflytande i själva forskningsprocessen.  
 
Svensson (2002) presenterar en tabell som ger en översikt över två olika former för 
kunskapsbildning i forskning. I modell A saknas interaktionen mellan forskning och 
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arbetslivet, i modell B ser man en interaktion mellan forskningen och arbetslivet där det finns 
en öppenhet för förändringar. Kolumnen X visar forskningsprocessen, kunskapsbildningen.     
 
Tabell. Två modeller för kunskapsbildning (Gibbons, 1994, citerat i Svensson, 2002, sid. 5). 
 
X Kunskaps bildning/              Modell A (teori)                         Modell B (teori – praktik) 
forskningsprocess                          
 
Relationer Hierarkiska Jämlika 
Styrning (Det akademiska) ämnet Problembaserad, gemensam 

handling 
Mål Teoretiskförståelse Användbarhet 
Form Institutionaliserad Flexibel 
Tidsperspektiv Långsiktigt Kortsiktigt 
Förhållningssätt Distanserat Interaktivt 
Ansvar Mot vetenskapssamhället Ett bredare lokalt, socialt 

ansvar 
Aktörer Forskare Forskare, praktiker 
Typ av kunskap Generell  Specifik, kontextbunden 
Fokus Teoriutveckling Utveckling, nytta 
Planering Förutbestämt Dynamiskt 
Tillgänglighet Slutet Öppet 
Arbetssätt Upptäckt - förändring Samtidighet upptäckt – 

förändring 
Auktorisation Professionella regler Internt vetenskapliga och 

externt samhälleliga 
 
 
För att en utbildning skall ge goda kompetenser inför arbetslivet krävs en interaktion mellan 
forskning och arbetsliv eftersom det är forskningsresultaten som efterhand skall komma till 
användning i undervisningen.  
 
2:7 Kommunikation och mål 
 
För att skapa en gemenskap menar Dewey (2002) att det måste finnas ett gemensamt mål, 
föreställningar, önskningar och kunskap i en gemensam referensram. Vidare anser han, att för 
att få dessa gemensamma referensrammar måste ”…kommunikation som säkrar deltagandet i 
en gemensam förståelse består i att de befäster likartade emotionella och intellektuella 
dispositioner – till exempel hur man svarar på förväntningar och krav”. Detta kan man tolka 
som att om det inte finns gemensamma referensrammar och en god kommunikation mellan 
olika inblandade, som siktar mot samma mål, kommer det uppstå en förvirring. ”Det mål man 
sätter upp måste vara en produkt av existerande förhållande. De måste baseras på hänsyn till 
sådant som redan pågår och på situationens resurser och svårigheter.” (Dewey, 2002) 
Vidare menar Dewey att kommunikationen skapar förutsättningar för att man stämmer av 
med övriga inblandade att man är på väg mot samma mål, det måste finnas förutbestämda 
metoder för att man inte skall glömma bort att informera övriga deltagare i gemenskapen 
(Dewey, 2002). Glöms kommunikationen bort så uppstår, inom snar framtid, ett ”vi och dom” 
förhållande vilket i sin tur leder till motsättningar inom gemenskapen. 
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                                                           Arbetsgivare                                   Kommunikation 
                                                                                           
                                 
     
 
 
 
                                    Lärare     Studenter                                                                 
                                                        
Figur 1                  Modellen visar hur kommunikationen mellan de 

olika intressenterna bör se ut för att skapa 
gemensamma mål och referensramar.  

 
Hur tidigare kunskaper och intresse spelar in i människans förståelse är viktigt att vara 
medveten om för dagens utbildningsväsen. När en människa har svårt att koppla den teori som 
blir presenterad för henne vill hon kunna koppla den till någon form av händelse som hon 
tagit del av tidigare, i form av tidigare kunskap och erfarenhet. Enligt Dewey (2002) är det 
viktigt att en lärare som skall förmedla kunskap inte skapar en allt för abstrakt kunskap om 
yttervärlden. Görs detta glömmer man bort intressets betydelse i utbildningen vilket troligtvis 
kommer leda till att studenterna får svårt att ta till sig kunskapen och inget lär sig.  
 
I utvärdering av ”Forskarutbildning i miljö och energisystem”, ett nystartat 
utbildningsprogram inom området miljö, finner man sätt att övervinna 
legitimitetsproblematiken som många nystartade utbildningar har. Här anser utvärderarna det 
viktigt att under utbildningens gång koppla den abstrakta kunskapen till arbetslivet t e x i form 
av verksamhetsförlagd praktik, vilket man gjort b l a genom en 10 poängs praktik under C-
kursen. Man säger att momentet med praktik är viktigt framförallt i de mer direkt 
yrkesförberedande utbildningarna. Man säger också att det anses som viktigt för en nystartad 
utbildnings överlevnad att klart redovisa var tyngdpunkten ligger, vilka förkunskaper som kan 
ha betydelse och vilken yrkesinriktning den huvudsakligen skall leda fram till. Görs det här 
korrekt undviker man missriktande förväntningar och stora avhopp bland studenterna. Vidare 
visar man också att en starkare profilering av utbildningar kan stärka både studenternas 
ställning i arbetslivet men också tilltala deras framtida arbetsgivare 
(http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=1708&expand_tree=69, 2003-04-
15). 
  
Fortsätter man att läsa utvärderingen ”Forskarutbildning i miljö och energisystem” belyser 
den även lärarkompetensens viktiga del i profileringen av utbildningar. För att kunna uppnå 
en hög kompetens hos lärarna så menar man att en kontinuerlig kompetensutveckling är 
mycket viktig oavsett om utbildningen är praktisk eller teoretisk. Utvärderingen talar även om 
vikten av att använda extern kompetens från arbetslivet som kan entusiasmera i form av att 
berätta vilka frågor och arbetssätt som förkommer i arbetslivet utanför högskolan. Särskilt 
viktigt är detta för studenter som läser mer yrkesinriktade utbildningar. Man anser också att 
det är en stor fördel om det finns en eller flera lärare som håller ihop verksamheten och har en 
god överblick (Ibid) 
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För att undvika krocken mellan den abstrakta kunskap som högskolor undervisar och den 
praktiska kunskap som studenten tar del av i arbetslivet, visar utvärderingar att 
praktikmoment är viktiga för att kunna koppla teori till praktik och vise versa 
(http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=1708&expand_tree=69, 2003-04-
15), (http://www.evaluat.lu.se/publ/Hum%20Alumni.pdf, 2003-04-01). Kopplingen mellan 
teoretisk kunskap, abstrakt kunskap och praktisk kunskap gäller inte enbart ett fåtal 
utbildningar i högskolan, utan verkar gå som en röd tråd, oftast inom den 
samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteten. Läser man Utvärderingsenhetens 
utvärdering om ”Humanistiska studier och arbetsliv” kan man finna att studenterna vid Lunds 
universitet känner en stor brist på arbetslivsanknytning. Studenterna anser att utbildningen är 
mer inriktad på forskaranknytning än mot arbetslivet och att det finns en bristande 
medvetenhet om att den humanistiska kunskapen skall användas i samhället. Studenterna 
menar att den humanistiska utbildningen inte tar hänsyn till de kompetenskrav som kommer 
att ställas på dem ute i arbetslivet, vilket har lett till att många humanister ångrar sitt 
utbildningsval och väljer en annan utbildning 
(http://www.evaluat.lu.se/publ/Hum%20Alumni.pdf, 2003-04-01). 
 
Praktikinslaget kan anses som viktigt inom just samhällsvetenskapliga – och humanistiska 
studier, till stor del på grund av att studenten får möjlighet att skapa sig en bild av den 
verklighet som arbetslivet representerar. Det som dock kan tala mot praktiken är att den 
kräver stora insatser för att bli givande (http://www.evaluat.lu.se/publ/Hum%20Alumni.pdf, 
2003-04-01).  
Roos (2003) menar att personer utanför högskolevärlden som anordnar praktik oftast inte har 
den kompetens som krävs för att lyckas koppla praktiken till de teoretiska delarna i studierna. 
Vidare menar han att praktiken t o m kan vara ”skadlig” genom att studenten upplever 
osäkerhet när man återvänder till studierna. Anledningen ligger mycket i att man som student 
inte kan koppla samman den teoretiska och praktiska kunskapen. Roos (2003) menar också att 
undersökningar som gjorts visar till största del att utbildningar som inte erhåller praktik 
skapar de bästa förutsättningarna för studenterna att lyckas i ett vidare arbetsliv. 
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3 Utvärderingar 
 
Det är lätt att man blandar ihop undersökning med utvärdering. Ett exempel på en 
undersökning kan vara - i USA på 1970-talet frågade man grupper om tio personer om man 
använde sig av tvålmärket DOVE. Man var inte nöjd innan man lyckats hitta en grupp där 9 
av 10 sa att man använde sig av den aktuella tvålen, vilket tog lång tid (Föreläsning i 
företagsekonomi, Komvux, Lund 1998). Här ser man en undersökning som kan verka väldigt 
tvivelaktig men stämmer när man ser till resultatet. Exemplet visar att en sådan undersökning 
oftast inte ger några vetenskapliga grunder att ställa sina fakta på, vill man däremot ha en 
gedigen grund att bygga en mer vetenskaplig analys på bör man använda sig av en 
utvärdering. 
 
Tittar man på ordet utvärdering betyder det ”…noggrann efterhandsbedömning av utfall, 
slutprestation eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska 
beslutssituationer” (Vedung, 1998). När man väljer att använda sig av utvärderingar så 
handlar det om att skilja det värdelösa från de värdefulla (Vedung, 1998). 
Utvärderingsmodeller började användas av den tekniska socialvetenskapen för att på ett 
vetenskapligt sätt skapa en objektiv bedömningsgrund. Man ville bedöma effektiviteten i 
olika sociala program, vilket skapade en god utvärderingsgrund. Idag använder man 
utvärderingar inom stora områden utanför utbildningsväsendet inom t e x organisationer eller 
föreningar. Detta har i sin tur har lett till att man valt att utveckla olika sorters 
utvärderingsmetoder för att passa in på många olika områden (Lindkvist, Löwstedt, Torper,  
1999).  
 
Vedung ( 1998) beskriver sex olika användningsområde för olika typer av utvärderingar vilka 
är: 
 

– Instrumentell användning (Resultat av utprovade styrmedel brukas som redskap i 
målinriktad problemlösning) 

– Upplysande (Tankeverksamhet som inte leder till handlande) 
– Legitimerande (Beslutet är redan fattade på andra grunder) 
– Interaktiva (Utvärderingsresultatet inte ensam ligger till grund för beslut, utan 

integreras med andra kunskaper)  
– Taktisk (Startar en utvärdering fast man egentligen inte är intresserad av resultatet)  
– Rituella (Tom gest, man gör utvärderingen p g a att det är modernt),(Vedung, 1998).  

                            
Det som oftast styr en utvärderings karaktär är vilket syfte ”beställaren” har haft. Eftersom 
”beställaren” väljer vad han vill ha ut av utvärderingen är det viktigt som utvärderare att följa 
de riktlinjer som valts. Samtidigt har utvärderaren ett avgörande inflytande genom att det är 
denne som bedömer hur problemen skall tolkas och vad man väljer att inrikta utvärderingen 
på (Vedung, 1998). 
 
Det finns många olika anledningar till att man som ”beställare” vill ha en utvärdering utförd, 
detta måste man som utvärderare vara lyhörd för, t e x  
 
- Beställaren avser kanske inte att utvärderingen skall komma till användning. 
- Den startade egentligen bara för att vinna tid och rådrum. 
- Det viktigaste var att det pågick en utvärdering som man kunde hänvisa till – inte vilka                                  
   resultat utvärderingen kommit fram till (Torper, 1999).  
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Man kan se på de olika utvärderingsmodellerna att utvärderingar kan vara ett sätt att vinna tid 
på men också som ett instrument för att vilseleda lekmän inom ett område. Den legitimerade, 
taktiska och rituella användningen är en bekräftelse på att utvärderingar missbrukas (Vedung, 
1998). 
 
Dock är många utvärderingar av god karaktär och kan leda till utveckling om de utförs och 
presenteras så att de personer som tar del av den förstår den. Även om de berörda inte är 
direkt insatta i ämnet eller är medvetna om den terminologin som vetenskapen använder så 
skall utvärderingsresultaten beröra dem (Backman, 1998). 
 
När man väljer att göra utvärderingar är det viktigt att se till att de inte håller dålig kvalitet, 
dålig spridning, är irrelevanta, eller att de tolkar resultatet missvisande. Det leder till att man 
inte kommer att kunna använda sig av materialet i dem (Vedung,1998).  
 
Ofta uppstår utvärderingar genom att meningar går isär hos olika människor, vilket i sin tur 
leder till att man vill bekräfta fakta med hjälp av en utvärdering. Resultatet kan leda till att 
man vill utmåla vad som är gott och ont, berömma och klandra. Effekten av resultatet kan 
leda till förändringar eftersom man visat upp en situation som inte är tillfredställande för alla 
parter som är inblandade. Här måste man som utvärderare vara kritisk och objektiv för att inte 
förbise något viktigt. Det kan t o m tänkas att utvärderaren blir osäker på sitt uppställda mål 
vilket leder till att resultatet inte alls svara upp mot syftet som var uppsatt (Lindensjö, 
Lundgren, 2000). 
 
Men man bör se utvärderingar som en del av en långsiktig process som inte alltid är dålig eller 
missvisande enbart för att den inte ger ett tillfredställande resultat vid första anblicken. En 
utvärdering som inte gett det resultat man räknade med kan vara en god grund till vidare 
studier, t e x för att slippa falla i samma fallgropar som vid tidigare studier. Det kan också 
vara så att utvärderingen kom i fel tid, vilket skapade ett icke tillfredställande resultat 
(Brunsson, 1996). 
  
Motsatsen till utvärderingar är konsekvensutredningar som är spekulationer byggda på 
antagande. Antaganden bygger på hur liknande situationer utvecklats för att kunna visa på att 
det samma kan hända igen. Alltså kan man jämföra vad olika handlingar kan få för 
konsekvenser i förhållande till tidigare material. Exempel på konsekvensutvärderingar är hur 
kärnkraftsavvecklingen kommer att drabba Sverige eller Sveriges inträde i EU o s v. 
Skillnaden mellan utvärderingar och konsekvensutredningar är stor, till största del p g a att 
den förstnämnda bygger på fakta medan den andra bygger på spekulationer (Vedung, 1998).  
 
3:1 Intressentutvärdering 
 
När man som utvärderare skall bestämma vilka grupper som kan vara intressanta för 
utvärderingen så kan det vara bra att dela upp utvärderingen till mindre bitar, delmål. 
Eftersom området man tänkte undersöka oftast blir betydligt större än man hade tänkt sig kan 
det underlätta både för utvärderaren och de som skall ta del av utvärderingens resultat. Om 
man inte bygger upp delmål kan resultatet bli missvisande p g a att man kan bli tvungen att 
generaliserar en hel del, vilket varken gynnar utvärderaren eller de som blir utvärderade 
(Vedung, 1998).    
 
Eftersom Fritidsprogrammet är en ny utbildning samt att den första årskullen är på väg att 
utexamineras kändes det relevant att göra en utvärdering. Eftersom vi hade ett intresse av att 
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rikta vår uppmärksamhet mot dem som hade varit med och drivit igenom utbildningen, valde 
vi att göra detta genom att använda oss av en s k intressentutvärdering 
Eftersom vi inte har större erfarenhet av att göra utvärderingar har det varit viktigt för oss att 
hitta relevant litteratur för detta. Begreppet intressentutvärdering var nytt för oss men det satte 
äntligen ord på det vi länge har gått och funderat på, en utvärdering där man är intresserade av 
alla inblandade, finansiärer, lärare, studenter, tjänstemän på universitetet osv. En av de 
författare som vi kom i kontakt med när vi sökte litteratur var Ove Karlsson, han har skrivit 
sin doktorsavhandling om just intressentutvärdering som heter ”Att utvärdera mot vad, Om 
kriterieproblemet vid intressentutvärdering” (1995). I avhandlingen beskriver han hur man 
genomför en intressentutvärdering, egna erfarenheter, vad man bör tänka på, vilka problem 
man stöter på, tidigare forskning i ämnet mm. Som grund för avhandlingen har han gjort en 
fallstudie som exemplifierar och problematiserar de frågeställningar han har ställt.  
 
Några viktiga frågor som man bör ställa sig när man gör en intressentutvärdering är vad man 
vill göra av det undersökningsmaterial man får in och hur man skall väga samman de olika 
intressegruppernas utsagor. Skall man presentera allas bedömningar eller väga samman allt 
till en syntes? Man måste också ställa sig frågan vem som skall representera de olika 
intressentgrupperna, urval av intressentgrupper och representanter kräver en teori om den 
utbildningen som skall utvärderas och vilka som skall anses utgöra intressenter (Karlsson, 
1995). En annan fråga man kan ställa sig är hur det påverkar utvärderingen att vi själva är 
studenter på utbildningen. En fördel kan vara att vi är insatta i utbildningens förutsättningar 
och har egna erfarenheter, detta ökar våra möjligheter att ställa relevanta utvärderingsfrågor 
till arbetsgivare, lärare och studenter. Risken med det kan vara att vi har bristande distans till 
utbildningen (Karlsson, 1995).   
 
Syftet med en intressentutvärderings är att komma i kontakt med olika intressenter, t e x 
brukare, deltagare, finansiärer mm, som är berörda på något sätt i utbildningen och 
utvärderingen. Man vill med detta nå en bred syn på det man undersöker och få klarhet i 
eventuella konflikter som finns, man får också en insyn i olika behov som ligger bakom, t e x 
en utbildning. Utmärkande för just utvärdering av en utbildning är att den representerar 
politiska kompromisser mellan sociala grupper, vid en intressentutvärdering lämnas det 
möjligheter att se olika perspektiv på vad olika intressenter anser att utbildningen skall 
innehålla och resultera i. Det är viktigt att identifiera vilka som är intressenter för att inte 
utelämna en intressentgrupp vilket då kan leda till att trovärdigheten minskar. När 
intressenterna identifierats bör utvärderaren ha växelvis kommunikation med dessa för att 
komma fram till vilka frågor som skall utredas, det är också viktigt att försöka hålla en balans 
mellan de olika intressenterna för att bibehålla ett opartiskt förhållningssätt. För att få en 
inblick i hur man kan arbeta med intressentutvärderingar ger Karlsson olika exempel på olika 
intressentmodeller, han beskriver b l a  SOU – väsendet (Statens Offentliga Utredningar). 
Detta är en slags intressentmodell som kan ses som den svenska formen av 
intressentutvärdering, denna modell har syftet att nå enighet kring gjorda insatser, att 
gemensamt fastställa en historiebeskrivning samt att nå någon slags enighet i kommande 
insatser. Med modellen når man större legitimitet i kommande beslut eftersom många 
intressentgrupper har fått vara med och delta, den används också först och främst för att 
bedöma framtida följder mer än att bedöma det som har skett (Karlsson, 1995).     
 
En annan modell för intressentutvärdering är ”Stakeholder modellen”. Modellen beskriver sju 
olika förutsättningar för att en intressentutvärdering skall lyckas:  
 

• Intressenterna kan identifieras  
• Intressenterna bör vilja ha en utvärdering  
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• Intressenterna bör vara villiga att deltaga  
• Intressenterna är intresserade av utvärderingens karaktär 
• Intressenterna vill ställa upp på utvärderarnas behov 
• Intressenterna är intresserade av att använda resultatet 
• Att resultatet frambringar diskussioner om möjliga förändringar 

 
En ”Stakeholder” utvärdering kan ske tillsammans med intressenterna eller endast av 
utvärderaren. Modellen är också ämnad att användas med kvalitativa undersökningsmetoder. 
Modellen riktar sig till användarna och de som är berörda av utvärderingen. På detta sätt görs 
utvärderingen mer relevant och den känns mer angelägen att använda av de berörda. 
Utvärderaren skall se till att intressenterna har möjlighet att påverka utvärderingen på olika 
sätt, utvärderaren måste också vara öppen och ge respons på förslag rörande utvärderingen 
(Karlsson, 1995).    
 
En intressentutvärdering kan ske genom att utvärderaren ger förklaringar av verksamheten 
genom att presentera utförliga återgivningar efter att ha fått insyn i intressenternas världar. 
Utvärderarens egna värderingar behöver inte spela någon roll eftersom utvärderingen bygger 
på intressenternas utsagor, dock är det utvärderarens uppgift att välja vilkas uttalanden och 
versioner man väljer att bygga utvärderingen på. En intressentutvärdering är öppen för många 
olika frågor och Karlsson (1995) beskriver den som en tom modell som fylls med 
intressenternas olika frågor. Dock kan man även se ett objektivitetsproblem i detta, det finns 
en risk att utvärderingen enbart framställer intressenternas personliga intressen och kriterier, 
man måste även se utvärderaren som en intressent och dennes möjligheter att påverka valet av 
kriterier. 
 
Något som också kan vara viktigt att ha i åtanke som utvärderare eller läsare av uppsatsen är 
att under tiden en organisation utvärderas så finns det en övervägande risk att 
intressentgrupperna förändrar sig. Denna förändring pågår ofta under hela utvärderingens 
gång p g a att man känner sig iakttagen och rentutav hotad av resultaten till följd av 
utvärderingen. Detta kan då leda till att man som utvärderare kan få svårt att få ett gott 
samarbete, vilket i sin tur kan ge missvisande resultat (Guba, Lincoln, 1989).      
 
Målet med en intressentutvärdering är att skapa en inledande debatt och en prövande 
granskning av ett problem. Det finns vissa problem och frågor man kan ställa sig innan en 
intressentutvärdering, t e x vilka kriterier som utvärderingen skall arbeta med och hur skall de 
förhålla sig till de övergripande målen och intressenternas mål, vem som skall utgöra 
intressentgrupperna och hur mycket skall dessa deltaga. 
  
3:2 Utvärdering som förändring 
 
En intressentutvärdering kan fungera som ett tredje öga in i en verksamhet, en insyn som kan 
se sammanhang och intressen som är i konflikt eller i symbios. Detta är ett arbete som finns 
för att bekräfta det som är, samt att se det som inte är oavsett om det belyser positiva eller 
negativa delar av kontexten. Utvärdering av en verksamhet är en vilja att förändra eller 
påverka en verksamhet, den nya kunskap som sedan föds ur utvärderingsresultatet har 
förhoppningsvis som syfte att upplysa och komma till användning. Vedung (1995) skriver om 
utvärdering och användningar, han skriver att man i många fall inte tar del av utvärderingars 
resultat, i vissa fall tas till och med stora viktiga beslut i en verksamhet innan den beställda 
utvärderingen är avslutad. Vedung(1995) menar dock att användning av utvärderingar kräver 
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att dessa är av hög kvalitet vilket annars kan ha negativ effekt på den utvärderade 
verksamheten.  
 
Intressentmodellen kan öka motivationen att använda utvärderingen eftersom den belyser alla 
inblandades intressen, detta gör att alla intressenter får den informationen som de sedan kan 
använda i argumentationen för sina egna intressen. Utvärderingen är också beroende av vilken 
efterfrågan som finns av att det sker förändringar ute i verksamheten, i vårt fall är det en ny 
utbildning som skall utvärderas vilket innebär att det finns ett stort intresse av att se utfallet av 
de mål och visioner som utbildningen satt upp. Vi vill uppmuntra till att skapa en diskussion 
om förändring i utbildningens arbete, denna möjlighet att påverka genom utvärdering bygger 
dock på hur mycket utvärderingen påverkar utbildningens identitet. Om man identifierar 
målkonflikter eller liknande kan detta innebära att det krävs en diskussion för att nå nya mål 
och förändringar.   
 
3:3 Presentation av intressentgrupperna 
 
När vi valde att göra en intressentutvärdering så ville vi inte bara se hur en grupp ställde sig 
till vår problemformulering, utan skapa oss en förståelse för samtliga inblandade i 
utbildningsprogrammet. Dock var vi tvungna att begränsa oss p g a tidsbrist, och valde därför 
ut tre större grupper av de intressenter som fanns. 
 

1. Grupp 1 som representeras av programmets tilltänkta arbetsgivare, två fritidschefer- 
En från Lomma kommun och en från Landskrona kommun.  

2. Grupp 2 som representeras av programmets lärarkår, två stycken lärare från Lunds 
Universitet – En från Pedagogiska institutionen och en från Sociologiska 
institutionen.  

3. Grupp 3 representeras av programmets studenter från tredje och sista året, här valde 
vi ut sex personer.  

 
För att få fram information från de olika grupperna så valde vi att göra intervjuer med 
samtliga. Innan vi gjorde intervjuerna så valde vi att sätta oss in i utbildningens bakgrund, 
detta gjorde vi med hjälp av olika medel som t e x mål och styrdokument för utbildningen, 
diskussioner om utbildningen med utbildningens huvudansvarige Hans- Edvard Roos från 
sociologiska institutionen, samt eget deltagande i utbildningen och regelbundna samtal med 
studenterna under tre år på programmet.  
 
3:4 Avgränsningar   
 
Vi har tidigare beskrivit att man som utvärderare genomför sin utvärdering genom att man 
uppsöker de aktuella intressenterna för att skapa sig sitt undersökningsmaterial. Detta 
fortsätter man sedan med under hela utvärderingens gång. På grund av tidsbrist så valde vi att 
enbart uppsöka intressenterna en gång vardera, detta var vår enda chans att på kort tid skapa 
oss ett undersökningsmaterial som vi kunde bygga vår utvärdering på. Vår avsikt med 
utvärderingen är att kunna ge tips och förslag hur de olika intressenterna kan öka sin 
kommunikation och förbättra sitt samspel. Med utvärderingen vill vi också minska 
missförstånd och försöka skapa en bättre förståelse för studenterna om den kompetens som de 
förväntas ha efter avslutad utbildning. Vi fick även begränsa oss när det gällde de olika 
intressenternas möjlighet att kunna påverka utvärderingen, även här handlade det om att följa 
en tidsram. Under arbetet med resultatet så har vi valt att belysa de intervjusvar som vi anser 
vara relevanta för vår problemformulering och syfte, även om vi under resultatredovisningens 
gång upptäckte nya intressanta faktorer (Karlsson, 1995). Vi har även valt att ge exempel på 
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olika intressentmodeller, med dessa vill vi visa på olika sätt att arbeta med 
intressentutvärderingar, däremot har vi inte valt att använda oss av endast en specifik modell 
eftersom vi anser att en kombination tilltalar vår utvärdering bäst.  
 
 
4 Metod 
 
Eftersom vi hade stort intresse av att se hur visionen om utbildningen stämde överens med 
verkligheten och om de olika intressenternas (arbetsgivarnas, lärarnas, studenternas) intressen 
var i samexistens eller i konflikt, ville vi använda oss av en metod som gav de bästa 
förutsättningarna för detta. Vi som studenter och utvärderare har en subjektiv uppfattning om 
utbildningen och har därför ett subjektivt intresse av att söka en förståelse för utbildningens 
syfte. Vad som är positivt med att vi själv är studenter på utbildningen är att vi kan ställa bra 
och relevanta frågor, det negativa kan vara att vi har bristande distans till utbildningen.  
 
Eftersom vi ville göra en intressentutvärdering var vi ute efter att söka så bred information 
som möjligt från många olika intressentgrupper. Vi insåg att ett kvantitativt tillvägagångssätt 
hade blivit problematiskt eftersom de olika undersökningsenheterna hade olika intressen och 
olika syn på utbildningen, vilket innebar att det inte hade varit intressant för oss att ställa 
samma frågor till alla samt att vi ville nå ett personligt möte. Vi bestämde oss för att arbeta 
kvalitativt och använda tematiserade intervjuer. Karlsson (1995) argumenterar för kvalitativ 
metod i intressentutvärdering och menar att utvärdering av social och pedagogisk verksamhet 
handlar om symboliska värden som inte på samma sätt kan mätas och värderas på ett 
kvantitativt sätt som med en kvalitativ metod. Karlsson (1995) menar att pedagogiska mål 
handlar om ”… personlig och social utveckling, om kunskap och kompetens, om att kunna 
förstå och använda begrepp samt att handla efter grundläggande värden” (Dahlberg, Lundgren 
& Åsén, 1991, citerade i Karlsson, 1995). Med en kvalitativ metod ville vi få en insyn i 
undersökningsenheternas intressen och subjektiva syn på utbildningen samt hur de placerade 
sig själv i utbildningens kontext.  
   
4:1 Kvalitativ metod 
 
När man använder en kvalitativ metod är man ute efter att nå en subjekt– subjekt relation till 
de undersökningsenheter man möter. Det är ett möte mellan individer där en relation byggs 
upp och där det är närheten i ett sådant möte som är principen för den kunskapsutveckling 
man vill nå. Den kunskap vi ville nå var förståelsen för de individer vi mötte och deras 
situation utifrån deras perspektiv, vi var också inriktade på att försöka nå en så 
verklighetstrogen bild av de personer vi intervjuade och sann återgivning av deras subjektiva 
uppfattningar av utbildningen. Det är inte helt problemfritt att arbeta med en kvalitativ metod 
eftersom den information man får in är beroende av forskarens bedömning och kan tolkas fel, 
det är också svårt att avgöra vad som är den mest giltiga informationen (Holme, Solvang, 
1997). 
 
Holme och Solvang (1997) skriver om den förförståelse och de fördomar man har innan man 
gör en undersökning eller en utvärdering. Förförståelsen innefattar egna erfarenheter, detta 
blir det givna utgångsläget i forskningsarbetet som skall bedrivas. Fördomar är de socialt 
byggda subjektiva uppfattningar om den företeelsen som ligger till grund för undersökningen. 
I vår utvärdering ligger vår förförståelse i att vi har erfarenhet av att vara studenter på det 
program som utvärderas. Man kan då hävda att vi saknar objektivitet i utvärderingen, det är å 
andra sidan svårt att hävda att objektivitet har en central betydelse i forskning. ”Som forskare 
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är man en del av en socialt konstruerad värld, det som uppfattas som en neutral och 
distanserad ståndpunkt är en särskilt delad social ståndpunkt.” (Alvesson, Deetz, 2000). De 
fördomar som kan finnas kring vår utbildning kan vara att fritid inte är ett ämne som kan 
studeras på akademisk nivå, det kan också vara att det enda yrke som förknippas med 
fritidsarbete är fritidsgårdsarbete. Eftersom vi är studenter på utbildningen tror vi att vi är 
frigjorda från en del av den typen av fördomar och kan, som tidigare nämnt, ställa relevanta 
frågeställningar om utbildningen. Däremot betyder det inte att andra involverade i 
utbildningen har sådana vanföreställningar. 
 
För att beskriva den forskningsprocess som sker när man använder en kvalitativ metod, kan 
man dela upp forskningsarbetet i två s k hermeneutiska cirklar, den kognitiva cirkeln och den 
normativa cirkeln. Den första kognitiva cirkeln bygger på den förförståelse man har av det 
som skall undersökas. Utifrån förförståelsen når man fram till det man är intresserad av att 
studera och formar sina frågeställningar, i detta skede kan det vara problematiskt att veta vad 
som är viktigt och relevant att undersöka. Denna första period i processen präglas då av ett 
sökande, ett sökande som oftast når sitt mål i det första mötet med undersökningsenheterna, 
först då kan man hitta relevanta frågeställningar till sin undersökning. Dessa nya 
frågeställningar kan vi sedan testa och experimentera med i första mötet med 
undersökningsenheterna, detta kan vi göra med flera olika tekniker men det är viktigt att nå en 
så fullkomlig bild av hur undersökningsenheterna upplever sin situation (Lyngdal, Rönning, 
1974, refererad i Holme, Solvang, 1997). På detta sätt får vi sedan in information som kan 
kännas svår att greppa om men som vi tolkar för att sedan pröva mot 
undersökningsenheternas upplevelser. Denna process sker sedan i ständig växelverkan.  
 
Den andra cirkeln, den normativa cirkeln utgår från de fördomar vi har av vad som skall 
undersökas, som vi tidigare nämnt är dessa socialt grundade subjektiva uppfattningar, egna 
värderingar och den miljö vi lever i (Lyngdal, Rönning, 1974, refererad i Holme, Solvang, 
1997). När det sker ett möte mellan forskare och undersökningsenheterna ställs dessas 
uppfattningar mot varandra. Det är viktigt att man prövar sina egna uppfattningar istället för 
att ställa frågor som bara bekräftar dem. I denna process sker även en ständig växelverkan. 
 
Med en kvalitativ metod sätter man alltså sin förförståelse och sina fördomar i relation till 
forskningsobjekten och söker en förståelse genom en nära kontakt med 
undersökningsenheterna, därför är det viktigt att man skapar en tillfredställande kontakt med 
dem man undersöker samt använder en passande teknik för detta. Dock kan man se kritiskt på 
en kvalitativ metod eftersom insamlandet av fakta är alltför hög grad beroende av individerna, 
men då vi är intresserade av att nå en personlig relation med undersökningsenheterna och på 
det sättet få en bättre inblick i deras subjektiva värld (Andersen, 1994), har vi valt att använda 
oss av intervjuer.               
 
4:2 Kvalitativ intervju 
 
Syftet med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att genom samtal skapa ett underlag för 
en djupare uppfattning om det fenomen vi studerat. Det vi har byggt våra intervjuer på är ett 
vardagligt samtal som har en struktur och ett syfte, samtalet är dock inte ett samtal mellan 
likställda parter eftersom det är vi som intervjuare som styr samtalet och strukturen. Samtidigt 
är det viktigt att styra undersökningsenheterna så lite som möjligt för att få en så trovärdig 
bild av deras subjektiva uppfattningar.  
 
Hur skall man bete sig för att få så riktig information som möjligt under en kvalitativ intervju? 
Skall man vara en passiv intervjuare eller en aktiv? Man känner oftast inte varandra sedan 
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tidigare och man går lätt in i roller som undersökare och undersökningsobjekt. Det är här vi 
som utvärderare har ett ansvar, för vår egen trovärdighets skull, att försöka bryta isen och 
närma oss de individer man undersöker.  
 
När vi var överens om att ge oss in i utbildningens historia, struktur och syfte så blev det 
viktigt att klargöra vad det var i utbildningen, som social företeelse, som väckte frågor och 
funderingar. Eftersom vi var två krävde det långa diskussioner och många idéer, vilket vi 
upplevde som positivt. Vi bildade så småningom en gemensam förförståelse för utbildningen. 
Detta blev vår förhandsteori. Vi bestämde sedan möte med vår nyckelperson, vilket blev ett 
förlösande möte när det gäller våra frågeställningar och vår problemfrågeställning. Efter detta 
började vi diskutera oss fram till en intervjuguide med frågor som skulle ligga till grund för 
intervjuerna med representanterna från intressentgrupperna. När man skall utföra en 
intervjuguide menar Kvale (1997) att en fråga kan bedöma både tematiskt och dynamiskt. 
Med detta menar han att en tematisk bedömning syftar på den teoretiska grund som 
undersökningen och analysen bygger på. En dynamisk bedömning av en fråga syftar mer på 
det retoriska, d v s det som får samtalet att flyta, det som skapar en god kontakt med 
intervjupersonen samt ger en motivation hos intervjupersonen att prata.    
 
I intervjusituationen kan man tala om olika huvudelement som styr intervjun, roller, teman, 
aktörer och kulisser, dessa är avgörande för vilken information vi får och hur vi får den. Med 
roller menas de relationer man har till undersökningsenheterna och vilka roller man förväntas 
spela inför varandra. Det kan vara titlar, social status o s v. I våra intervjuer har vi mött 
studenter, lärare och framtida arbetsgivare vilka har präglat intervjusituationerna på olika sätt.   
 
I intervjuerna med studenterna så upplevde vi dessa möten som mer avslappnade än vad det 
var med arbetsgivarna och lärarna. Anledningen till detta är att vi som studenter står mer i 
beroendesituation till lärare och arbetsgivare än vad vi gör till våra klasskamrater (Holme, 
Solvang, 1997). Teman är de frågor som ligger till grund för undersökningen och som 
påverkar intervjusituationen beroende på hur känsliga de teman är som man talar om. Detta 
ställer krav på intervjuaren att inge ett förtroende som kan skapa en situation där man kan tala 
öppet. Det är detta samspel som måste vara av ömsesidigt godtycke och det är viktigt som 
intervjuare att kunna läsa signaler, vilket avgör aktörens förmåga att deltaga i samtalet. 
Kulissen, d v s miljön där intervjun hålls är också viktig för att skapa en god atmosfär under 
intervjun, miljön har också en påverkan på vilka svar man får i intervjun. Miljön har starka 
kopplingar med den roll man har, en intervju med en officer iklädd uniform inne på 
militärområdet hade nog inte gett samma resultat som det hade gett hemma hos honom i hans 
soffa. Här har det också betydelse hur man dokumenterar samtalet, om man skriver, spelar in, 
filmar etc., sådant är viktigt att göra tydligt innan intervjun tar sin början (Holme, Solvang, 
1997). 
 
4:3 Urval 
 
Innan man skall göra intervjuer måste man också fundera på hur man skall göra sitt urval av 
undersökningsenheter. När det gäller vår utvärdering så var urvalet begränsat inom 
intressentgrupperna och utbildningen. De grupper vi ville intervjua var arbetsgivarna, 
studenterna och lärarna. Dessa intressentgrupper har olika relationer och intressen av 
utbildningen: 
 

• Sett ur ett arbetsgivarperspektiv så prioriterar man vinkeln av arbetsmarknadens krav 
på högre utbildad personal.  

• Sett ur ett lärarperspektiv så prioriterar man den akademiska vinkeln av utbildningen. 
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• Sett ur ett studentperspektiv så prioriterar man vinkeln av utbildningens 
framtidsmöjligheter. 

 
Vårt syfte var att få ett så stort informationsinnehåll som möjligt genom så stor 
variationsbredd som möjligt inom dessa grupper samtidigt som vi ändå ville nå dem som var 
medvetna och reflekterade över utbildningen. Ett urval där man som forskare själv väljer ut 
undersökningsenheterna p g a hur representativa de är för hela populationen, benämns som ett 
subjektivt urval. Detta urval går under kategorin icke-sannolikhets urval, ett sådant urval är 
lämpligt om man inte bygger undersökningen på statistiska argument (Halvorsen, 1992). I 
vårt fall har vi ett intresse av att få information i form av reflektioner och kunskaper om 
utbildningen som kan ligga till grund för en diskussion om utbildningens utformning. Bland 
gruppen lärare valde vi att intervjua två representanter, en lärare från pedagogiska 
institutionen samt en lärare från sociologiska institutionen. Gruppen arbetsgivare 
representerades av två fritidschefer från två olika kommuner. Vi valde sedan från studenterna 
sex personer som var sistaårsstudenter i olika åldrar och som vi speciellt ansåg reflekterade 
över utbildningen och var engagerade på olika sätt.  
 
4:4 Intervjusituationerna med intressenterna 
 
Ganska tidigt i vår utvärdering så tog vi kontakt med en av de huvudansvariga lärarna på 
utbildningen Hans-Edvard Roos, från sociologen. Detta gjorde vi för att få den 
bakgrundsinformation som vi behövde för att ställa relevanta frågor till intressenterna. När vi 
var redo att genomföra våra första intervjuer så skickade vi ett e-mail till fritidschef Bengt 
Nissler i Landskrona Kommun och bestämde ett möte. Eftersom Nissler är en av dem som har 
varit drivande i utbildningens tillkomst från arbetsmarknadens sida och varit en länk mellan 
arbetslivet och utbildningen mm, så ställde han gärna upp på en intervju. Nissler har också 
kontakt med fritidschefen i Lomma Kommun Mats Werne, som även är ordförande i Sveriges 
Fritidschefers Förening där också Nissler är med. Därför tog Nissler kontakt med Werne och 
ordnade så att vi kunde träffas samma dag. Dock ville vi intervjua dem var och en för sig för 
att de inte deras uppfattningar skulle påverkas av varandra.  
 
Vi träffades på fritidsförvaltningen i Landskrona, när vi kom dit satte vi oss i ett rum där vi 
kunde tala ostört. Vi hade tidigare bestämt oss och berättat för intervjupersonerna att vi skulle 
spela in samtalen med hjälp av bandspelare, detta för att underlätta för oss när vi skulle 
sammanställa det material vi fått in samt för att vi skulle kunna höra deras tonfall och 
reaktioner. De båda intervjuerna började med att vi pratade avslappnat om vardagliga ting 
innan vi började prata om utbildningen och intervjun började. Vi var medvetna om att inte 
samtalen skulle följas slaviskt av den intervjuguide (se bilaga 1) som vi hade utformat. Under 
samtalens gång fick vi göra förändringar vad gäller frågornas struktur och ordningsföljd för 
att det skulle passa intervjupersonernas berättelser. Efter intervjuerna åkte vi hem och skrev 
ner den information vi hade fått in, vi valde att inte skriva ner intervjun i dialogform eftersom 
vi inte ansåg det vara relevant.  
 
Vi bestämde sedan möte med de andra intressenterna. Vi började med lärarna där Margareta 
Herslow fick representera lärarna från pedagogiska institutionen och Hans-Edvard Roos från 
sociologen. Margareta har jobbat många år på pedagogiska institutionen med bland annat 
studievägledning och en del undervisning, hon var en av de som blev involverad i 
utbildningen när den var i begynnelsestadiet. Nu är hon den som är huvudansvarig på 
utbildningen på pedagogiska institutionen. Roos, som vi tidigare nämnt har en längre tid varit 
involverad i projekt med anknytning till fritidsämnet, b l a var han vetenskaplig ledare vid 
fritidsledarskolorna, där kom han i kontakt med fritidsforskaren Leif Berggren. I stora 
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sammandrag ledde detta så småningom fram till att Roos blev kontaktad inför planeringen av 
utbildningen och är nu huvudansvarig för hela utbildningen och kontakten med sociologiska 
institutionen där han också bedriver annan undervisning.  
 
De båda intervjuerna skedde på respektive kontor och institution. Intervjuerna kändes väldigt 
naturliga eftersom vi kände lärarna sedan innan samt att de var väl medvetna om det arbete vi 
gjorde och hur ett sådant arbete bedrivs. Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp 
av anteckningar, eftersom vi var två stycken ansåg vi att detta var bra och smidigt sätt att 
arbeta på.   
 
Slutligen när vi hade fått in information från lärare och arbetsgivare så kontaktade vi studenter 
från årskurs tre. Vi har valt att inte presentera studenterna personligen eftersom det är 
tidsödande och det saknar relevans för förståelsen av deras utsagor. Intervjuerna skedde i 
bekväm miljö på pedagogiska institutionen. Eftersom studenterna från årskurs tre skrev 
uppsats under terminen var det svårt att nå dessa, vilket gjorde att vi var tvungna att sprida ut 
intervjuerna under två veckors tid. Vi märkte att studenterna var mycket engagerade och 
villiga att svara på våra frågor vilket kändes positivt för oss som intervjuare. Även här valde 
vi att dokumentera intervjuerna med hjälp av anteckningar.  
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5 Resultat 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna med intressentgrupperna sammanställde vi de data som vi 
samlat in, detta gjorde vi för att få en bättre överblick över den information som fanns. För att 
pressentera resultaten tydligt har vi valt att kategorisera i ämnesområden där vi sedan har låtit 
intressentgrupperna ge sina svar på frågorna. Dock har inte frågorna varit enhetliga till alla 
intressentgrupperna eftersom grupperna har olika förhållningssätt till utbildningen. Därför 
saknas svar från vissa grupper i olika kategorier. I presentationen av resultaten kommer vi att 
styrka undersökningsenheternas utsagor genom citat, detta för att lägga tyngd på det som vi 
anser vara viktigt samt för att höja trovärdigheten.  
 
 
5:1 De svarandes kontakt med fritidsområdet 
 
När vi frågade arbetsgivarna om deras tidigare koppling till fritidsområdet berättade de om 
sina erfarenheter inom idrottsrörelsen. Båda hade lagt sin grund för en karriär inom 
fritidssektorn genom fritidsledarutbildningen, samtidigt som de också jobbat sig upp och gått 
den ”långa vägen” utan en akademisk fritidsutbildning för att nå den position de har idag. 
Vidare berättar arbetsgivarna att de har ett intresse av idrott och hälsa och belyser vikten av 
att själv vara aktiv.  
 
Bland lärarna så skiljer sig kopplingen till fritidsområdet mellan intervjupersonerna, man kan 
se här att fritidsområdet är relativt nytt inom den akademiska världen då det finns få lärare 
med erfarenhet av fritid som vetenskap. Man kan inom gruppen se att det finns en koppling 
till forskning inom fritidsområdet, det finns också erfarenhet av vetenskapligt arbete inom 
fritidsledarskolorna.  
 
Hos studenterna kan man se att kopplingen till idrottsverksamhet och kulturverksamhet är 
dominerande. Dock har relativt få av studenterna erfarenhet av arbete inom fritidssektorn, det 
finns ändå en liten del som har lång erfarenhet av fritidsarbete, här kan man se en klyfta 
mellan studenternas tidigare kunskaper om fritid. Många upplever det som att det finns en stor 
kunskapsklyfta. Detta tror man beror på en stor åldersspridning samt låg tillströmning till 
utbildningen vilket har lett till låga krav på antagningspoäng.  
 
5:2 Kontakt med utbildningen 
 
Arbetsgivarna som vi intervjuat hade funderingar på en högre utbildning inom fritidsområdet 
sedan tjugo år tillbaka p g a att man märkt dels ett växande behov av kompetent personal och 
dels att många som nu sitter på högre befattningar är på väg att gå i pension. Kontakten med 
universitetet började med att man ville köpa utbildningar som skulle syfta till ledning av 
badhusanläggningar. Genom detta föddes idén om en bredare utbildning inom fritidsområdet. 
Intervjupersonerna satt sedan med i planeringsgruppen för utbildningen och representerade 
här arbetslivet. 
 
Lärarna blev inkopplade i planeringen av utbildningen när arbetsgivarna tog kontakt med 
universitetet och satt med i planeringsgruppen. Gemensamt för lärarna var att de blev 
involverade i utbildningen p g a de olika specialkunskaper som de hade, t e x. kunskaper om 
kursplaner och studievägledning samt forskning inom fritiden. Gemensamt är också att de har 
ett intresse av fritidens utveckling inom den akademiska världen. Man blev också involverade 
p g a sitt kunnande inom pedagogik respektive sociologi.  Vidare berättar en av lärarna om de 
arbetsuppgifter denne har haft. Det har varit arbete med att forskaranknyta utbildningen vilket 
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ses som viktigt för utbildningens fortlevnad. Läraren har även hand om praktikseminarier, 
samarbetet mellan sociologiska institutionen, pedagogiska institutionen och utbildningens 
studielokaler Techfuturum, kopplingen mellan sociologi och pedagogik ämnesmässigt, 
administration och lärarkoppling till utbildningen kontra universitetet samt att vara lärare på 
utbildningen. Läraren säger även att han är huvudansvarig för utbildningen idag. 
 
När vi intervjuade studenterna ställde vi frågan om varför de sökte till utbildningen och om de 
hade utbildningen som förstahandsval. Generellt ser man att många studenter inte hade 
utbildningen som ett förstahandsval, däremot kan man se en tendens att de äldre studenterna 
med tidigare arbetslivserfarenhet inom fritidsområdet har satt utbildningen som 
förstahandsval. De äldre studenterna var mer målinriktade när man sökte utbildningen, bland 
de yngre studenterna verkar valet av utbildningen mer slumpartad. Dock menar man att 
utbildningens bredd och behörighet till en fil.kand. i ämnena sociologi eller pedagogik har fått 
många att fortsätta utbildningen.  
 
5:3 Varför en fritidsutbildning  
 
Arbetsgivarna anser att sektorn behöver en högre utbildning p g a att det saknas folk med 
adekvat utbildning samt att fritidssektorn har utvidgats och har ett stor omfång inom olika 
områden, fritiden idag har alltså blivit mer komplex. Man anser att fritiden idag är ett stort 
område vilket man tror kommer att växa och bli ännu större, intresset och behovet av fritiden 
kommer att öka. Vidare menar man att fritidsbegreppet är så stort nationellt, regionalt och 
kommunalt vilket kräver en ny strategi inom området, här behövs därför adekvat utbildad 
personal. Man anser också att utbildningen inte vänder sig primärt till dem som vill bli 
fritidsledare. Samtidigt säger man att utbildningen inte leder direkt till en chefsposition. 
Arbetsgivarna anser vidare att det har en större betydelse än vad man tror att falla tillbaka på 
den akademiska världen ”…det finns mycket seriöst inom fritidssektorn vilket vi vill lyfta 
fram”. Man menar också att man idag jobbar mer geografiskt och inte bara i en position, idag 
vill man ha en chef som kan ta hand om många olika verksamheter ”… inte bara ett jobb, en 
chef”. Vidare säger man att de nya kraven som ställs på en fritidsarbetare idag är en ökad 
insikt i verksamheterna, kreativitet, god administrativ förmåga, ekonomiskt kunnande samt 
uttrycka sig väl i tal och skrift.  
 
Lärarna anser att fritid har låg status inom den akademiska världen, inom ämnet finns det 
ingen tradition vilket gör att det är viktigt att höja denna status. Samtidigt tror man att 
arbetslivet är skeptiska till den akademiska världen p g a att ”… man är rädda att bli 
trampade på fötterna”. Lärarna berättar vidare att fritiden har ett stort arbetsområde som inte 
är knutet till någon högre utbildning, sektorn anställde tidigare personal med vilken utbildning 
som helst. Detta menar man berodde på att sektorn växte väldigt snabbt vilket idag innebär att 
kraven på högre utbildning har ökat. Intervjupersonerna berättar att två stora anledningar till 
att utbildningen kom till berodde dels på att fritidschefen i Landskrona kom med förfrågan på 
en utbildning inom fritidssektorn, dels behövs en utveckling av fritidsområdet samt att det 
saknas en vetenskaplig förankring till fritid.  
 
Studenterna tror att behovet av personal med högre utbildning saknas, man tror också att 
fritiden är på väg att bli allt viktigare p g a att arbetslivet idag kräver att den enskilde 
individen använder sin fritid på ett mer medvetet sätt ”… det blir viktigare att man förbättrar 
sin hälsa och stressar av”. Man är också medveten om att fritiden är en viktig del av 
människans liv vilket gör att mer kompetens behövs inom området. Dock finns det inslag av 
osäkerhet hos studenterna och vissa känner en oro inför vad man egentligen skall jobba med, 
man tror att det finns ett behov, ”……men vilket behov, folk som gör vad?”.  
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5:4 Kompetenser för en fritidsarbetare 
 
Arbetsgivarna menar att en fritidsarbetare måste vara orädd när det gäller att ta på sig 
uppgifter, även om man inte riktigt har formell kompetens för just det området. Man anser 
också att det är viktigt att besitta ledaregenskaper samt att kunna ta för sig. Andra 
kompetenser som arbetsgivarna efterlyser är lyhördhet för tankar som kommer utifrån, social 
kompetens för att man skall kunna prata med folk så att alla förstår och att kunna 
kommunicera i tal och skrift samt kunskaper i arbetsrätt och ekonomi. 
 
Lärarna tycker att en fritidsarbetare bör ha förståelse för orsak och verkan samt att kunna 
arbeta och leda projekt. Man menar också att det är viktigt att ha breda referensramar, d v s 
olika sätt att tolka och besitta en problemlösningsförmåga. Vidare säger man att ett kritisk 
tänkande är viktig för att kunna ha förmågan att granska förslag, tolkningar och 
rekommendationer. Man tror även att utbildningen skall ge en kompetens att verka som en 
professionell person.  
 
Bland studenterna trodde man att man måste vara flexibel för att kunna passa in i den nya 
arbetsmarknaden. Det finns även en stor andel som känner att man som fritidsarbetare måste  
vara en människokännare och vara öppen för nya tankar, idéer och framförallt nya kulturer. 
Att vara orädd är också en kompetens som ofta dyker upp bland studenternas tankar då de 
menar att eftersom marknaden inom fritiden är outforskad får man vara beredd att prova sig 
fram. Andra kompetenser man tror sig behöva är att kunna analysera en organisation, kunna 
ge förslag på förändringar i organisationen, att kunna utföra vetenskapliga undersökningar 
samt att kunna medla mellan olika instanser i samhället. 
 
När vi bad intressenterna att nämna kompetenser som en fritidsvetare bör ha svarade man: 
 
Arbetsgivare 
  
 Kreativitet 
 Lyhördhet 
 Social kompetens 
 Positivt inriktad 
 Ledarskapsförmåga 
 Ekonomiskt kunnande 
 Flexibel 
 Självförtroende 
 Orädd 
 Ta för sig 

 
 
Lärarna 
 
 Breda referensramar 
 Bred tolkningsförmåga 
 Problemlösningsförmåga 
 Ett kritiskt tänkande 
 Att verka som en professionell person 
 Förståelse för orsak och verkan 
 Förmåga att arbeta i projekt 
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Studenterna 
 
 Analysera en organisation 
 Kunna ge förslag på förändringar 
 Kunna genomföra vetenskapliga undersökningar 
 Människokännare 
 Ansvarstagande 
 Öppen för nya idéer  
 Flexibel 
 Våga ta för sig 

 
 
 
5:5 Koppling teori och praktik 
 
Arbetsgivarna ansåg att fritidens breda inriktning gör det svårt att koppla praktik till 
utbildningen. Man menar att om praktik skulle förekomma måste den enskilde studentens 
intressen och personliga inriktning styra ”… fritidens arbetsområde ser ut som en solfjäder 
där den enskilde studentens intresse måste styra…… friluftsliv, folkhälsa, friskvård, idrott, 
konst, utställningar, museum, handikappade och rörelsehindrade och så vidare”. Handlar det 
bara om att komma ut på en arbetsplats ett par veckor ser man inga större problem, men 
handlar det om två månader menar intervjupersonerna att det krockar med universitetets 
praxis i fråga om studielån och kursplan. Arbetsgivarna menar också att ”…varje student 
skulle haft en mentor som kunde fungera som bollplank genom utbildningens gång”, dock 
anser man att denna kontakt har saknats. Man tror att mentorskontakten hade gett studenterna 
ett stöd under utbildningens gång vilket hade minskat den osäkerhet som finns bland 
studenterna idag. 
 
Lärarna anser att det skulle behövas en extra termin för att praktik skulle finnas inom 
utbildningen. Dock anser man att utbildningen, i förhållande till andra utbildningar, har 
mycket praktik i form av projektarbeten och fallstudier. Man tror också att fritiden hamnar i 
ett tomrum mellan den akademiska världen och praktiken vilket gör det svårt att få relevanta 
kopplingar till teorin genom praktik. Vidare menar lärarna att man valde bort praktik p g a  
tidigare erfarenheter av att kopplingen mellan praktik och teori inte fungerar. Här menar man 
att praktik sällan kopplas till den teori som lärs ut i utbildningen vilket skapar ångest för 
studenterna. Lärarna menar ”… yrkesutbildningar leder till snabba jobb, dock är en sådan 
inriktning ofta för snäv och stänger många dörrar för studenterna på arbetsmarknaden”. 
Man menar också att studenterna på fritidsprogrammet får de bästa förutsättningarna att 
kunna hantera stora problem och ställa sig över dem med den utbildningen som de har 
genomgått. 
 
Många studenter anser att man saknar en bättre koppling till praktik. Man söker en bekräftelse 
på den kunskap som man förvärvat under utbildningens gång. Det är av den anledningen som 
man har svårt att föreställa sig vad man kommer att arbeta med i framtiden. Några av 
studenterna har en förståelse för att kopplingen till praktik har varit svag eftersom 
utbildningen är ny och det är svårt att etablera goda kontakter med arbetslivet. Dock kan man 
observera att de studenter som har god arbetslivserfarenhet är nöjda med den praktikkoppling 
som utbildningen har. 
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5:6 Kommunikationen arbetsgivare, lärare och studenter 
 
Arbetsgivarna berättar att de sitter i en referensgrupp med lärare från sociologen och 
pedagogen samt studenter från fritidsutbildningens studentförening FIL, denna grupp träffas 
en gång om året och har löpande kontakt. Dock tycker arbetsgivarna att kommunikationen 
mellan arbetsliv och utbildning skulle kunna vara betydligt bättre. Man säger ”… i början av 
utbildningen så var våra ambitioner höga när det gällde knyta samman arbetsliv och 
utbildning, det var tänkt att det skulle finnas olika mentorer för studenterna under 
utbildningens gång, dessvärre har inte detta lyckats särskilt bra”. Man menar också att det är 
viktigt att studenterna redan i utbildningens inledningsskede skall vara införstådda med vad 
saker och ting står för så att man t e x vet vad en individuell förening är, vad statliga 
myndigheter innebär samt vad regionala organ är för något. Arbetsgivarna anser att man 
måste öka möjligheterna till samspel mellan arbetsliv och utbildning och försöka skapa en 
konstellation där samverkan kan ske. 
 
Lärarna anser att det finns en viss koppling mellan dem och arbetsgivarna, dock menar man 
att den kan bli betydligt bättre. Man vill också försöka nå en bättre kommunikation genom att 
hitta lärare som har erfarenheter av fritidsarbete. Att knyta arbetslivet till utbildningen anser 
också lärarna vara en viktig del i utvecklingen. Man tror att detta arbete är en lång process 
som kommer att ta tid.  
 
Många av studenterna menar att kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet inte har varit 
tillräckligt bra under utbildningens gång, vilket man anser har skapat en oro inför framtiden. 
Man saknar att kunna sätta den teori man förvärvat i relation till framtida arbetsuppgifter. 
Några av studenterna anser dock att deras tidigare arbetslivserfarenhet har gjort det betydligt 
lättare för dem att koppla studierna till arbetsmarknaden. Man anser att det finns en ambition 
från studenternas sida genom studentföreningen, här har man arbetat med att få igång ett 
mentorskap, detta menar man har inte lyckats. Kommunikationen mellan lärare och studenter 
tycker man dock har fungerat bra eftersom man har haft en mer naturlig kontakt med dem.  
 
5:7 Behovet av akademiskt utbildade fritidsarbetare 
 
Angående behovet av akademiskt utbildade fritidsarbetare anser arbetsgivarna att det funnits 
sedan 20 år tillbaka. Man menar att kraven från fritidssektorn har ökat i frågor om 
personalhantering, redovisningssystem, ekonomi, ledarskap och service. Arbetsgivarna 
berättar att ”…det är ju samma gäng som har varit inne i det här ekorrhjulet som skall svara 
för allting”. Med detta menar man att de nya arbetsuppgifterna inom fritidssektorn innebär att 
”…man skall vara lite arkitekt, lite ingenjör, ledare, kunna ekonomi, redovisning, skriva 
skrivelser som går till fullmäktige, remissvar som går till länsstyrelse… …vem är idag 
utbildad för detta?”. Man menar att fritidens komplexitet kräver ny utbildning inom området. 
Vidare menar arbetsgivarna att det inom tio år kommer att falla bort en stor del av mellanhöga 
och högre chefer idag. Man vill inte rekrytera personal utan adekvat utbildning, vilket innebär 
en stor efterfrågan på akademiskt utbildade fritidsstudenter. 
 
Enligt lärarna finns det överlag en efterfrågan på akademiskt utbildade studenter för att 
vidareutveckla fritidsområdet. Detta tror intervjupersonerna p g a att fritiden är ett växande 
område och att arbetslivet har förändrats ”… idag är det positivt att vara 
förändringsbenägen”. Lärarna menar också på att adekvat utbildning är ett måste p g a 
fritidens nya komplexitet, här tror man att samverkan och förmågan att hålla i många trådar är 
kompetens som en högre utbildning kan ge. Vidare menar man att utbildningen är ett sätt att 
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profilera en ny yrkesgrupp som skall besitta en kompetens som konkurrerar ut andra högre 
utbildade inom fritidssektorn. 
 
Frågan om akademiskt utbildade fritidsstudenter ansåg vi inte vara relevant att ställa till 
studenterna. 
 
5:8 Påverkan av utbildningsinnehåll 
 
Arbetsgivarna anser att de inte kan påverka vad utbildningen skall innehålla, man säger att det 
är universitetet som styr detta. Man skulle dock önska att man gjorde större insatser med 
koppling mot arbetslivet, Intervjupersonerna menar att man skulle kunna tänka sig att man 
inom sektorn skulle vilja påverka utbildningens innehåll mer så att den blir snarlik den 
verklighet man kommer att konfronteras med när man kommer ut på arbetsmarknaden. Vidare 
säger man ”… eftersom utbildningen ligger i startgroparna så väljer vi att se var studenterna 
kommer att hamna på arbetsmarknaden innan vi  vet hur och om utbildningen behöver ändra 
karaktär”. Arbetsgivarna säger även att de är medvetna om universitets kontakt med forskare 
inom området vilket man tycker är positivt. Man tycker att det är viktigt vad studenterna 
väljer för uppsatsämne till sina C-uppsatser och hur man profilerar sig i valet av kurser i den 
femte och valfria terminen. Vidare säger man att ämnen som hade varit bra för 
fritidsutbildningen är ekonomi, arbetsrätt, statskunskap, juridik, organisationslära, 
projektledning, man menar dock att fritidsområdet är så brett så att utbildningen måste 
begränsa kursutbudet till de mest relevanta ämnena. 
 
Som lärare menar man att man har ett stort inflytande på utbildningens innehåll, då framförallt 
inom sina specialområden sociologi och pedagogik, där har man varit med och påverkat 
delkurserna. Man menar vidare att man även arbetar med att forskaranknyta utbildningen för 
att göra kursutbudet mer relevant för fritidsarbete. Man är överlag nöjd med kursutbudet och 
menar att ”… ämnen som juridik, ekonomi och arbetsrätt inte är sådant som ni fritidsvetare 
kommer att syssla med i första hand”. Den femte och valfria terminen anser man vara ett gott 
komplement för att specialisera sina kunskaper.     
 
Studenterna tycker att man har kunnat påverka kurslitteratur och examinationer till en viss 
del, dock tycker man inte att man har haft möjligheter att påverka utbildningens kursinnehåll i 
någon större utsträckning. Vidare tycker man att man kan sakna kurser i statistik, juridik 
ekonomi, psykologi, och andra mer administrativt förberedande kurser. Dock finns det de som 
är nöjda med det kursutbud som nu finns, andra saknar inslag av mer engelsk litteratur för att 
förbereda sig för utlandsjobb och vidare studier samt inslag av fler lärare med 
fritidsanknytning ”…det kan ibland kännas som om vissa lärare inte vet vad vi läser för 
utbildning”. Vissa studenter anser att det kan finnas en bättre förberedning inför den femte 
och valfria terminen, det upplevs som svårt att göra ett riktigt och relevant val. 
 
5:9 Arbetsgivare och arbetsuppgifter 
 
Här tror man som arbetsgivare att arbetsmarknaden är väldigt bred, man tror att studenterna 
kan få jobb inom kommunala-, landsting-, privata-, föreningssektorn m f l. Man ser också 
stora möjligheter att jobba i projekt, och att man inte kan förvänta sig att få chefsjobb direkt 
”… för att få erfarenhet kan det nog vara bra att få göra några hundår i verksamheten, som 
till exempel bokning av idrottsanläggningar och liknande”. Arbetsgivarna menar samtidigt att 
utbildningen inte skall leda till tjänster som fritidsledare ”… ytterst få kommer att gå från 
skolan till en chefsposition, man måste ha någon form av ett mellanläge”. 
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Lärarna tror att utbildningen kommer att leda till jobb i projekt, inom den offentliga- och 
privata sektorn, man tror inte att utbildningen leder till ett högre chefsjobb direkt. Man säger 
vidare ”… stora områden inom friskvård och upplevelseindustrin kommer växa och dominera 
inom fritidssektorn i framtiden, här finns stora arbetsmöjligheter”. 
 
Vad man som student tror om möjliga arbetsuppgifter kan vara offentlig ledning inom 
fritidssektorn, utvärderingsuppdrag, projektarbeten och socialarbeten, man upplever det också 
som att utbildningen är väldigt bred och ställer stort ansvar på den enskilde studentens 
profilering av sin kompetens. Många anser att utbildningen kräver vidare studier innan man är 
redo att söka ett arbete, man upplever det också som ”… framtida arbetsuppgifter känns lite 
diffusa eftersom utbildningen har så otydlig koppling till arbetslivet”.  
 
5:10 Utbildningsort 
 
Vad arbetsgivarna säger om Landskrona som utbildningsort är att man saknade lokaler i Lund 
samtidigt som det dök upp en utbildningsenhet på Techfuturum i Landskrona, detta blev en 
naturlig lösning. Man tror inte att det utan Landskrona och Techfuturums lokaler hade varit 
möjligt att få igenom utbildningen så snabbt som det gick.  
 
Lärarna anser att stödet från Landskrona Kommun har varit en stor fördel för utbildningen, 
samt att utbildningen och utbildningsorten representerar något nytt. Man berättar att en 
avgörande anledning till att utbildningen blev förlagd till Landskrona var s k 
utlokaliseringsbidrag som universitetet fick, detta gjorde att hela utbildningen blev möjlig.   
Dock säger man att man saknar kringresurser som ett bibliotek, man har även märkt att 
studenterna inte tycker det känns som om de läser på Lunds Universitet. Lärarna upplever det 
också som ”… man tappar en stor efterfrågan på utbildningen på grund av studieorten”.   
 
Studenterna säger att man är mycket nöjda med de lokaler och datasalar som Techfuturum 
erhåller, man känner också ett stort stöd från Landskrona kommun i frågan om utbildningen. 
Bland de studenter som inte har en anknytning till Landskrona känner man att 
utbildningsorten sänker statusen på utbildningen ”… det känns som andra studenter ser ner 
på en”. Man upplever också att man saknar studentlivet, man saknar också kontinuerlig 
kontakt med de övriga fritidsstudenterna eftersom man är geografiskt väldigt utspridda. Vissa 
studenter upplever också att eftersom utbildningen är förlagd i Landskrona söker sig många 
från orten till utbildningen och tror att detta mest beror på praktiska skäl ”… är 
Landskronabor mer intresserade av fritid än vad andra är?”.  Många saknar även tillgång till 
bibliotek. 
 
 
 
 



 27

6 Diskussion  
 
I diskussionen har vi valt att utifrån de resultat vi har fått in ställa dessa i förhållande till vår 
problemformulering som utgår från att studenterna upplever en osäkerhet inför sin framtida 
roll i yrkeslivet samt hur fritidens krav på högre utbildning står i förhållande till arbetslivets 
behov. I vår diskussion kommer vi att dra slutsatser samt tolka och värdera resultaten, här 
jämför vi också olikheter och likheter samt redovisar praktiska och teoretiska konsekvenser 
(Backman,1998). Vi väljer även att spekulera och diskutera resultaten utifrån våra egna 
erfarenheter.  
 
6:1 Diskussion om resultat och teori 
 
I intressentutvärderingen får man bekräftelse på den osäkerhet som studenterna känner inför 
sin framtida roll i yrkeslivet. Studenterna har genom utbildningens gång fått lära sig om det 
stora behov som finns av högre utbildade fritidsarbetare, däremot är det få som vet var man 
skall använda sin kompetens. Alla intressentgrupper är dock medvetna om att det är en ny 
utbildning och att det är svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt menar 
arbetsgivarna att det finns ett stort behov redan i dagens skede. Underökningar från AMS 
visar på att det inom snar framtid kommer ske ett bortfall av akademiskt utbildad personal på 
högre positioner p g a pensioner (SOU, 2001:40). Eftersom arbetsgivarna och lärarna tydligt 
visar på ett behov av högre utbildade fritidsarbetare så menar vi att de ej lyckats förmedla 
detta till studenterna. Vi kan dels se att detta beror på att utbildningen är ny, men också att det 
idag inte finns typiska arbeten för en högre utbildad fritidsarbetare, vilket i sin tur skapar den 
osäkerhet som studenterna upplever. 
 
Lärarna menar också att det finns ett behov av en högre fritidsutbildning, samtidigt tror man 
att fritiden har svårt att slå sig in i den akademiska världen. Man kan genom detta då också se 
att om den akademiska världen är en reproduktion av arbetslivet skulle det också innebära att 
de inte heller skulle acceptera fritiden som en vetenskap. Olson (1997) menar att fritidsstudier 
på högskolenivå länge har betraktats med tveksamhet. Han menar att fritidsstudier oftast 
består av praktik vilket har gjort att det fått lägre status. Enligt lärarna kan det uppfattas som 
att det inom fritidssektorn finns en rädsla för en högre utbildning inom fritidsområdet, man är 
kanske rädd att bli trampad på fötterna.  
 
Vidare ser man att de äldre studenterna som har arbetslivserfarenhet är de som känner minst 
oro inför framtiden vilket kan bero på att man har bättre förankring mellan den teori man lärt 
sig i sina studier och de praktiska erfarenheter man har med sig från arbetslivet. Dewey 
(2002) menar att kopplingen mellan teori och praktik skapar förutsättningar för en aktiv 
kunskapsprocess. Arbetsgivarnas vikt vid ämnen som juridik, ekonomi och arbetsrätt samt att 
utbildningen saknar dessa ämnen talar för att utbildningen ger större behållning till dem som 
har administrativa erfarenheter från arbetslivet. Vi menar att det finns en kunskapsklyfta som 
är stor och det ger en av förklaringarna till att många yngre studenter känner en så stor oro 
inför framtiden. Utvärderingen bekräftade också att det var majoriteten äldre studenter som 
hade utbildningen som förstahandsval medan många av de yngre studenterna hade 
utbildningen som sekundärval, detta menar vi pekar på att de äldre studenterna var mer 
målmedvetna i sitt studieval.  
 
Utvärderingen visar att många studenter saknar mål inför framtida arbetsuppgifter, Dewey 
(2002) menar att det måste finnas gemensamma referensramar för de olika intressenterna. Är 
dessa referensramar svaga eller saknas helt så kommer osäkerhet att uppstå, i våra intervjuer  
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kan man uppfatta det som att dessa ramar inte är i enlighet med varandra, d v s att lärarna 
lägger stor vikt vid forskarbehörigheten medan arbetsgivarna lägger stor vikt vid 
yrkeskompetensen. Vi menar att definitionen av målen med utbildningen måste bli tydligare 
för studenten, eftersom de flesta av studenterna inte kommer att arbeta med forskning borde 
man kanske inrikta sig mer mot den praktiska kopplingen. Vidare menar Dewey (2002) att det 
måste finnas förutbestämda metoder för att en gynnsam kommunikation skall uppstå, detta har 
man i utbildningen försökt att arbeta med i form av mentorskap och i utbildningens 
planeringsgrupp. När man ser på vad de olika intressentgrupperna anser om hur 
kommunikationen har fungerat under utbildningens gång upptäcker man att ambitionerna var 
höga vid kursstarten med ett tätt samarbete grupperna mellan. Ambitioner om mentorskap och 
täta kontakter mm har funnits som en röd tråd under utbildningens gång, dock menar samtliga 
grupper att den kunde bli betydligt bättre. Anledningen till att kommunikationen har brustit 
mellan intressenterna har till stor del berott på att utbildningen är i sitt startläge vilket samtliga 
av grupperna är överens om. Selander (1989) förklarar att nystartade utbildningar på 
högskolor har svårt att förmedla sin kunskap p g a att den är abstrakt vilket gör den svår att 
koppla till arbetslivet.  
 
 
 
 
 
                                                            Arbetsgivare                                   Kommunikation 
                                                                                           
                                 
                     ? 
     
 
 
                                   Lärare     Studenter                                                                 
 
 
Figur 2                                Modellen visar på hur kommunikationen 

mellan de olika intressenterna kan se ut om den 
är bristfällig, här brister då också de 

gemensamma målen och referensramarna. 
  
Vi menar att kommunikationen har varit mest bristfällig mellan arbetsgivare och studenter.  
 
Ser man till fritidens krav på en högre utbildning kontra arbetslivets behov så menar Roos 
(2000) att det idag finns ett stort behov att identifiera fritidssektorns kunskaps- och 
utbildningsbehov. Arbetsgivarna ser ett av de största behoven av en fritidsutbildning i att man 
behöver bred kompetens med förmågan att ta hand om många olika verksamheter samt att 
kraven ökat i fråga om personalhantering, redovisning, ekonomi, ledarskap och service. 
Samtidigt menar lärarna att man vill lägga stor vikt vid forskarmöjligheterna, detta innebär att 
utbildningen blir mer specialiserad kring specialämnena pedagogik och sociologi, vilket i sin 
tur betyder att det blir svårt att samtidigt uppfylla krav på övriga kompetenser som arbetslivet 
ställer. Möjligen kan man tänka sig att det är svårt för studenterna att relatera sina kunskaper, 
som då till stor del inriktar sig på forskarbehörighet, till den värld man möter ute i arbetslivet, 
detta kan resultera i att studenterna känner sig vilsna. Andersson (2000) menar att även 
högskolorna och dess lärare måste vara mer öppna för samspelet mellan den akademiska 
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världen och arbetslivet, det får inte skapas ett ”vi” och ”dem” förhållande. Inom de 
humanistiska- och samhällsvetenskapliga fakulteterna, visar studier att studenterna känner en 
stor brist på arbetslivsanknytning samt att utbildningarna mer inriktar sig på 
forskningsanknytning än att knyta ann till de faktiska arbetsuppgifter som man kommer att 
stöta på ute i arbetslivet (http://www.evaluat.lu.se/publ/Hum%20Alumni.pdf, 2003-04-01). 
Vi ser också att det är viktigt att få till stånd en forskning som har god interaktion med 
arbetslivet (Svensson, 2002), detta hade i sin kunnat innebära att studenterna hade fått en 
bättre förståelse för arbetslivets behov i sina studier.  
 
Kopplingen mellan teoretisk och praktisk kunskap är något som många studenter tycker 
kunde ha varit bättre och man eftersöker en bekräftelse på de kunskaper som man förvärvat 
under utbildningens gång. Dewey (2002) menar att den som förvärvat teoretiska kunskaper 
genast vill kunna koppla tanken till tidigare kunskaper och erfarenheter, d v s från teori till 
handling. Av den information vi erhållit från litteratur, arbetsgivare och studenter så är den 
övervägande delen positiv till ett praktiskt inslag i utbildningen, vilket tyder på att 
diskussionen rörande praktik borde diskuteras mer och vad det finns för möjligheter till detta. 
Vi är medvetna om att en ”dålig” praktik kan skada studentens fotsatta studier vilket inte skall 
förbises. Davidsson och Ellström (2001) menar att utbildning bör främja en kompetens som 
ger studenterna förmågan att förändra och kritiskt granska i arbetslivet, en utbildning bör inte 
enbart vara en reproduktion av arbetslivet och dess redan givna struktur. Vi menar att 
studenterna borde informeras tidigt under utbildningens gång om varför man inte valt att 
lägga in en praktisk del i utbildningen. Dewey (2002) menar att den teoretiska kunskapen som 
lärs ut inte får vara allt för abstrakt i förhållande till yttervärlden, görs detta glömmer man bort 
intressets betydelse i utbildningen. Utbildningens intresse är tudelat eftersom den dels är 
forskarförberedande samtidigt som den riktar sig till ett yrkesområde, utifrån vad studenterna 
har för inriktning och intresse av utbildningen formas meningen av den kunskap man 
förvärvar, d v s om kunskapen känns meningsfull eller obegriplig. Dock kan man se att en del 
studenter är nöjda med den praktikkoppling som utbildningen har erhållit, även lärarna anser 
att praktikinslagen har varit i enlighet med de mål man hade. Lärarna berättar att man valde 
bort praktiktid ute på arbetsplatser p g a tidigare negativa erfarenheter. Vi menar att skolan 
försöker avspegla de förhållandena som bör råda ute i arbetslivet, om studenten får en negativ 
uppfattning av sin praktikplats kan detta innebära att det är svårt att koppla erfarenheterna till 
den teori som utbildningen förmedlar. Det kan tänkas att utbildningen syfte är att utbilda 
individer med ett kritiskt tänkande och med en vision om hur arbetslivet bör vara, studenten 
skall kunna sätta sig över problemen och inte i problemen. Andersson (2000) menar att 
studenter måste öva sig i analyseringsförmåga och kritiskt tänkande, görs inte detta på en 
högskoleutbildning kan utbildningen uppfattas som en förlängning av gymnasieskolan. 
 
I utvärderingen så berättar de olika intressentgrupperna om viktiga kompetenser man anser att 
en fritidsarbetare bör ha, vilka visar att studenten får vara beredd på att en ny bredare 
arbetsmarknad har öppnats för dem. Detta får man även bekräftat i (SOU 2001:40) där man 
ser att dagens arbetsuppgifter har blivit mer komplexa, vilket gör att den enskilda individen 
måste vara förbered på hantera förändringar, arbeta i stora grupper samt arbete i nätverk och 
projekt. Intressenterna nämner kompetenser som ledarskapsförmåga, flexibilitet, att vara 
orädd, att ha självförtroende mm, vilka alla bekräftar dessa nya arbetsuppgifter. Man kan 
också se att arbetsgivarnas kompetensönskemål mer inriktar sig mot direkta 
yrkeskompetenser, d v s ledarskapsförmåga, ekonomiskt kunnande o s v, lärare och studenter 
tror mer på vetenskapliga kompetenser som analytisk förmåga, problemlösningsförmåga, 
kritiskt tänkande o s v. Andersson (2000) menar att individen måste vara förberedd på att vara 
flexibel i sitt tänkande och handlande samt vara beredd att släppa på struktur och styrning i 
framtida arbetsuppgifter. 
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Fritidsprogrammets utbildningsbeskrivning säger är att utbildningen skall ge studenterna goda 
insikter i människors livsvillkor, hur olika verksamheter styrs och organiseras samt hur 
lärprocesser fungerar, dessa kompetenser anses som viktiga inom fritidssektorn. 
Utbildningens uppgift att återskapa arbetsuppgifterna behöver däremot inte vara i enlighet 
med arbetslivets mål, den nya kompetens som fritidsutbildningen ger kan ses som ett hot mot 
fritidssektorn. Med detta menar vi att de mål som arbetslivet sätter upp har en ekonomisk ram 
och andra intressen som kan komma att raseras om det uppstår en ny profession inom området 
(http://www.lu.se/stu/studinfo/utbesk/program/fritidsarbete_och _fritidskultur.pdf, 2003-03-
21).  
 
En påtaglig skillnad som vi har observerat under vår utvärdering är att de olika intressenterna 
har olika uppfattningar om vad en fritidsutbildning innebär. Vi uppfattar en tendens att 
arbetsgivarna och fritidssektorn inte har hunnit ikapp sin egen förändring, med detta menar vi 
att det är svårt att placera in den kompetens som en fritidsutbildning ger i den organisation 
som fortfarande är rådande. Lärarna är medvetna om den nya fritidens föränderlighet och vill 
förmedla en kompetens för detta. Under intervjun med arbetsgivarna nämndes det att man 
som fritidsvetare fick vara beredd att ”… göra några hundår… bokning av 
idrottsanläggningar…”, vi anser inte att detta är arbetsuppgifter som en akademisk 
fritidsutbildning bör leda till. Detta är ett ytterligare tecken på att det inom fritidssektorn inte 
ännu finns tjänster för en sådan kompetens, samtidigt är samtliga intressenter medvetna om att 
detta är en process som tar tid.  
 
I frågan om valet av Landskrona som utbildningsort beror detta inte på ett val utan det enda 
alternativet, vi uppfattar det som att Landskrona som utbildningsort har påverkat efterfrågan 
på utbildningen. Den information som vi har fått in från studenterna visar på att de känner att 
Landskrona som utbildningsort sänker utbildningens status, man menar att man saknar 
tillgång till bibliotek, studentliv och övriga aktiviteter som en studentstad erbjuder. Vi har 
också uppfattat att många från Landskrona har valt utbildningen, vilket kan ses som 
anmärkningsvärt. I en av intervjuerna påpekades detta ”… är Landskronabor mer 
intresserade av fritid än vad andra är?”.  Här menar vi på att efterfrågan på utbildningen står 
i paritet med utbildningens status. För att höja statusen på utbildningen så måste man öka 
kraven på antagningen. Vi anser också att möjligheterna att påverka utbildningens innehåll 
och utformning har ansets som positiv bland intressenterna, detta kan bero på att Landskrona 
är ny som studentstad och är öppen för förändringar. Det kan även bero på att fritidens 
koppling till sociologi och pedagogik är ny vilket gjort att studenterna har fått vara en del av 
utformningen av kurserna. Det finns dock ett missnöje bland en del studenter och man har b l 
a påpekat att man saknar mer engelsk litteratur, detta saknar man p g a att man den valfria 
terminen har fått en chock i den litteratur man där erhållit men också för att man vill vara 
förberedd inför utlandsjobb och framtida studier. Studenterna har även saknat lärare med 
bättre koppling till fritidsområdet, Olson (1997) menar att den nya fritidsutvecklingen inom 
högskolan och universitet har inneburit att man inte hinner utveckla lärare med 
specialistkompetenser inom fritidsvetenskapen.     
 
6:2 Avslutande reflektioner             
 
Under vårt utvärderingsarbete har vi fått insikt i de olika intressenternas tankar kring 
utbildningsprogrammet samtidigt som vi har fått ta del av den verklighet som väntar oss 
studenter utanför universitetets väggar. Vi tycker att utvärderingsarbetet har gett en grund 
inför en framtida diskussion, vi har märkt att det finns en del meningsskiljaktigheter bland 
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intressenterna vilket vi har förståelse för. Dessa meningsskiljaktigheter beror just på att de är 
olika intressenter med olika intressen av en fritidsutbildning, dock menar vi att man kunde 
öka fritidens vikt och status genom en bättre kommunikation och förståelse mellan 
intressentgrupperna.  
 
Vi tror att det är bra att hålla en hög vetenskaplig inriktning på utbildningen och menar att 
utbildning bör främja en kompetens som ger studenterna möjligheter att se och tolka fritiden 
ur ett sociologiskt och pedagogiskt perspektiv. Vi kan också ha en förståelse för arbetslivets 
kompetenskrav med viljan att införa fler inslag av administrativa kurser i utbildningen för att 
förbereda för specifika arbetsuppgifter. Dock inser vi att arbetsgivarna kan ha svårt att följa 
med i fritidsvetenskapens snabba utveckling, med denna nya utveckling menar vi fritidens roll 
som ett forum för identitetsskapande, lärande, som problemlösare och konflikthanterare mm. 
Samtidigt tycker vi också att utbildningen borde erbjuda kurser i ämnen som ekonomi eller 
arbetsrätt, detta för att det i utbildningsbeskrivningen står att utbildningen skall leda till högre 
tjänster i ledande befattningar och arbete inom utredningsuppdrag. Behovet av dessa 
kompetenser bekräftas i våra intervjuer med arbetsgivare och studenter.   
 
Man kan också föra en diskussion angående praktikinslaget i utbildningen, det finns idag 
uppenbara kunskapsklyfter i frågan om fritiden i arbetslivet vilka hade kunnat jämnas ut om 
detta togs upp till en öppen diskussion. Praktikinslaget anser vi är något positivt för 
kopplingen till de teoretiska studierna, däremot har vi ändrat uppfattning om hur vida man 
skall införa praktik i form av verksamhetsförlagd tid. 
 
Vi är övertygade om att fritiden är på frammarsch och att det är viktigt att göra fritiden till en 
vetenskap, fritidsledarutbildningar och fritidspedagogutbildningar finns redan vilka fyller en 
viktig roll i samhället. Det vi tycker utbildningen Fritidsarbete och Fritidskultur skall rikta sig 
mot är en mer djupgående kunskap om människors livsvillkor och ge ett brett samhälls- och 
beteendeveteskapligt perspektiv med inriktning på fritid.   
 
Vi hoppas att utvärderingen kan ligga till grund för en kommande diskussion mellan lärare, 
arbetsgivare och studenter för att få igång en kommunikation som är gynnsam för alla 
grupper. Samtidigt vill vi att utvärderingen skall ge en ny kunskap för andra studenter på 
fritidsprogrammet och skapa en vilja att utveckla fritiden för att förbättra människors 
identitetsskapande och livsvillkor.  
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8 Bilagor 
 
 
Bilaga 1  
 
Intervjuguide till arbetsgivare 
 
Inledningsfråga: 
Du kan väl börja med att berätta lite om vem Du är och hur Du har hamnat inom 
utbildningen fritidsarbete och fritidskultur? 
Vad har Du för tidigare erfarenheter av fritidsarbete? 
 
 
1. Varför finns det en Fri- utbildning och vad tycker Du att en sådan utbildning bör leda 
till? 
 
• Vilken kompetens behöver en ”fritidsarbetare”? 
• Kommunikationen mellan arbetsgivare och utbildning? 
• Praktik koppling. 
 
 
2. Hur blev Du inkopplad i utbildningsprogrammet Fritidsarbete och Fritidskultur? 
 
• Vad har varit Din största uppgift? 
• Vad har Du haft för intresse av ett samarbete med Lunds Universitet? 
• Har Du som arbetsgivare haft någon påverkan på utbildningens innehåll/ämnen? 
 
 
3. Finns det en efterfrågan på akademiskt utbildade fritidsstudenter? 
 
• Varför är det viktigt med en Fri- utbildning just nu?  
• Möjliga arbetsuppgifter? 
• Möjliga arbetstagare (kommunalt, privat, förening)? 
 
 
4. Hur kommer det sig att utbildningen är förlagd i Landskrona? 
 
• Fördelar och nackdelar med Landskrona som studieort? 
 
 
5. Nämn tre kompetenser som Du tycker att en fritidsarbetare bör ha?  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide till grupp 2 
 
Inledningsfråga: 
Du kan väl börja med att berätta lite om vem Du är och hur Du har hamnat inom 
utbildningen fritidsarbete och fritidskultur? 
Vad har Du för tidigare erfarenheter av fritidsarbete? 
 
1. Varför finns det en Fri- utbildning och vad tycker Du att en sådan utbildning bör leda 
till? 
 
• Vilken kompetens behöver en ”fritidsarbetare”? 
• Kommunikationen mellan er lärare och arbetsgivare?  
• Praktik koppling? 
 
2. Hur blev Du inkopplad i utbildningsprogrammet Fritidsarbete och Fritidskultur? 
 
• Vad har varit Din största uppgift? 
• Vad har Du haft för intresse av ett samarbete med arbetsgivare? 
• Har Du som lärare haft någon påverkan på utbildningens innehåll/ämnen? 
 
3. Finns det en efterfrågan på akademiskt utbildade fritidsstudenter? 
 
• Varför är det viktigt med en Fri- utbildning just nu? 
• Möjliga arbetsuppgifter? 
• Möjliga arbetstagare (kommunalt, privat, förening)? 
 
4. Hur kommer det sig att utbildningen är förlagd i Landskrona? 
 
• Fördelar och nackdelar med Landskrona som studieort? 
 
5. Har Du som lärare tidigare kunskaper inom fritidsarbete, eller är detta ett nytt ämne 
för Dig? 
 
• Tycker Du att universitetet borde erbjuda fortbildning inom området fritid? 
• Upplever Du det som svårt att koppla fritiden till sociologi och pedagogik? 
 
6. Finns det något i utbildningsplanen som Du tycker saknas? 
 
• Vilka ämnen kunde man eventuellt komplettera med? 
• Varför dessa ämnen? 
• Varför finns inte ämnen som ekonomi, juridik, projektplanering etc. när detta är ämnen 

som är högst relevanta i ett fritidsyrke med administrativa och ledande arbetsuppgifter?  
 
7. Nämn tre kompetenser som Du tycker att en fritidsarbetare bör ha?  
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Bilaga 3  
 
Intervjuguide till studenter 
 
Inledningsfråga: 
Du kan väl börja med att berätta lite om vem Du är och hur Du har hamnat inom 
utbildningen fritidsarbete och fritidskultur? 
 
 
1. Har Du några tidigare erfarenheter av fritidsarbete? 
 
• Arbete inom , idrotts- , utbildnings- och föreningsverksamhet etc?  
 
 
2. Varför tror Du att det finns en Fri- utbildning och vad tror Du att en sådan 
utbildning leder till? 
 
• Vilken kompetens tror Du att en ”fritidsarbetare” behöver? 
• Vad tycker Du om kommunikationen mellan studenter, lärare och arbetsgivare?  
• Vad anser Du om utbildningens förhållande till praktisk koppling kontra teoretisk 

koppling?  
• Vad förknippar Du fritidsarbete med? 
 
 
3. Varför sökte Du till utbildningsprogrammet Fritidsarbete och Fritidskultur? 
 
• Vad har Du för mål med utbildningen?  
• Motsvarar utbildningen Dina förväntningar? 
• Hade Du utbildningen som förstahandsval när Du sökte till universitet? 
 
 
4. Saknar Du något ämne i utbildningen som Du känner kunde varit relevant? 
 
• Vilket ämne och i så fall hur kunde det ämnet utveckla Dig i Ditt lärande? 
• Har Du som student haft någon påverkan på utbildningens innehåll/ämnen? 
 
 
5. Vad anser Du om att utbildningen är förlagd i Landskrona? 
 
• Fördelar och nackdelar med Landskrona som studieort? 
 
 
6. Nämn tre kompetenser som Du tycker att en fritidsvetare bör ha? 
 
 
7. Vad tror Du att Du kommer att arbeta med om tio år? 
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