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Huvudområde Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp Idrott/idrottsvetenskap

Utbildningsområde Idrottsliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för skolämnet idrott och hälsas historiska och nutida utveckling i olika kulturer
2.	visa grundläggande praktiska färdigheter och förmåga att anpassa undervisningen i
rörelseaktiviteter, lek, och idrott till olika fysiska miljöer
3.	planera, leda och utvärdera undervisning utifrån olika teorier om lek och motorik som
utvecklar allsidig rörelsekompetens och rörelseförståelse hos barn med olika förutsättningar
4.	övergripande redogöra för träningslära och människokroppens anatomi och fysiologi
5.	övergripande redogöra för rörelselärans grundläggande principer och teorier samt göra enkla
analyser av människokroppens rörelser
6.	redogöra för friluftslivets utveckling och förutsättningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv
7.	planera, leda och utvärdera friluftsaktiviteter och orientering i olika utemiljöer under olika
årstider utifrån barns olika förutsättningar
8.	visa praktiska färdigheter och förmåga att hantera nödsituationer samt beakta
säkerhetsaspekter på land och i vatten i undervisningen.
9.	beskriva olika perspektiv på hälsa utifrån olika hälsoteorier och relatera dem till
undervisningen i idrott och hälsa
10.	redogöra för hälsans bestämningsfaktorer och reflektera över hur genus, etnicitet,
socioekonomi och andra livsvillkor kan påverka barnets förutsättningar för en hälsosam
livsstil
11.	diskutera hur rörelse och fysisk aktivitet kan bidra till barns utveckling, fysiska förmåga
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och hälsa
12.	planera leda och utvärdera undervisning i idrott och hälsa med hälsa i centrum
13.	tillämpa och reflektera över olika former av bedömning i idrott och hälsa och diskutera
dess betydelse för lärandet
 
 
 
 
 
 

Kursens innehåll -Skolämnet idrott och hälsas historiska och nutida utveckling
-Motoriska grundformer, lek och idrott, rytmik och dans, vattenvaneövningar och olika
simsätt
-Planera, leda och utvärdera undervisning med pedagogiska anpassningar till barns olika
förutsättningar och olika fysiska miljöer
-Teorier om lek och motorik
-Anatomi, fysiologi, rörelselära och träningslära
-Friluftslivets utveckling
-Allemansrätten och hållbar utveckling
-Utemiljöns betydelse för utveckling, lärande och hälsa för barn med olika förutsättningar
-Friluftsliv under olika årstider i skilda miljöer
-Kartors uppbyggnad samt att orientera sig med olika hjälpmedel
-Säkerhet och nödsituationer på land och i vatten samt hjärt och lungräddning
-Olika perspektiv på hälsa och hälsans bestämningsfaktorer
-Hälsa i relation till socioekonomiska villkor, genus och kulturell bakgrund
-Kulturella normer kring levnadsvanor och kroppsuppfattning
-Barns fysiska, psykiska och sensomotoriska utveckling
-Rörelseaktiviteters betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa, för barn med olika
förutsättningar
-Strategier för hälsoarbete i undervisningen
-Summativ och formativ bedömning samt betygsättning
-Pedagogiska överväganden vid val av aktiviteter utifrån lärandemålen

Undervisning Föreläsningar seminarier, praktiska övningar

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Seminarium; muntlig, skriftlig och praktisk examination individuellt och i grupp.

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). För vissa moment, som framgår av studiehandledningen, erbjuds nästa
examinationstillfälle nästa gång kursen går.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   skriftlig individuell examination (lärandemål1) 1 hp Betyg: UG

0020   muntlig , praktisk presentation och skriftlig
inlämning i grupp. Rörelse (lärandemål 2-3)

8 hp Betyg: UV
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0030   skriftlig individuell. Rörelse, (lärandemål 4-5) 3 hp Betyg: AF

0040   praktisk och muntlig. Säkerhetsaspekter
(lärandemål 8)

1 hp Betyg: UG

0050   skriftlig individuell. Friluftsliv (lärandemål 6) 1,5 hp Betyg: AF

0060   praktiska, muntliga och skriftliga
gruppuppgifter. Friluftsliv (lärandemål 7)

6,5 hp Betyg: UV

0070   individuell skriftlig. Hälsa (lärandemål 9-10) 3 hp Betyg: AF

0080   seminarium. Hälsa (lärandemål 11) 1 hp Betyg: UG

0090   praktisk,muntlig och skriftlig uppgift. Hälsa
(lärandemål 12)

3 hp Betyg: UV

0100   skriftlig och muntlig redovisning i grupp.
Pedagogik (lärandemål 13)

2 hp Betyg: UG


