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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod IDG027

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp Idrott/idrottsvetenskap

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 80.0 %
Naturvetenskapliga området 20.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera och diskutera samband mellan samhällsnormer, kroppsuppfattning, träningskultur
och doping
2. redogöra för och diskutera nationella organisatoriska och juridiska förhållanden som
påverkar förebyggande insatser och behandling av dopingbruk i samhället
3. planera, genomföra och skriftligt redovisa en fördjupningsstudie inom kursens område
utifrån tillämpliga metoder
4. försvara egen fördjupningsstudie och kritiskt granska annan students arbete

Kursens innehåll - historiska och nutida perspektiv på kropp, träning och skönhetsideal
- samhälleliga perspektiv på doping och träningskultur
- kroppsnormer, media och sociala nätverk
- organisatoriska och juridiska förhållanden som påverkar förebyggande insatser och
behandling i samhället.
- förebyggande insatser och behandling i samband med ohälsa kopplad till kroppsuppfattning,
fysisk aktivitet och dopingbruk
- fördjupningsstudie med ventilering

Undervisning Föreläsningar, seminarier, grupparbeten
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Förkunskaper Godkänt betyg i programkursen Idrott, prestation och doping 7,5 hp samt idrottsvetenskap 15
hp, moment 0050, 4hp eller motsvarande kunskaper

Examinationsform Individuell skriftlig examination, skriftlig examinationsuppgift i grupp, seminarium.
 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle
erbjuds ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande.
Student som ej är godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till
studierådgivning/stöd och examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle.
Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem examinationstillfällen (inklusive det ordinarie
tillfället).

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till
studiehandledningen.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ
examination för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.  Kursen ingår som
obligatorisk kurs inom det idrottsvetenskapliga programmet

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Individuell skriftlig examination: Samhälls- och
beteendevetenskapliga perspektiv (Lärandemål 1, 2)

4 hp Betyg: AF

0020   0020 Skriftlig examinationsuppgift i grupp:
Fördjupningsstudie (Lärandemål 3)

3 hp Betyg: UV

0030   Muntlig examination, ventilering:
Fördjupningsstudie (Lärandemål 4)

0,5 hp Betyg: UV


