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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod IDG106

Högskolepoäng 4,5 hp

Huvudområde Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp Idrott/idrottsvetenskap

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 40.0 %
Vårdområdet 60.0 %

Mål 1. redogöra för idrottens historia samt ge exempel på idrottens betydelse ur sociala och
samhällsekonomiska perspektiv.
2. beskriva framväxten av det mångvetenskapliga fältet idrottsvetenskap.
3. diskutera hälsobegreppet och hur det används inom olika vetenskapliga och kulturella
traditioner
4. redogöra för hur idrott och fysisk aktivitet kan bidra till hälsa, utveckling och lärande hos
människor med olika förutsättningar och behov
5. beskriva idrottsliga praktiker utifrån ett delaktighetsperspektiv med utgångspunkt i
anpassad fysisk aktivitet
6. redogöra för doping i idrott och samhälle ur ett historiskt
perspektiv

Kursens innehåll - idrottshistoria
- idrottsvetenskapens framäxt
- idrottens betydelse i dagens samhälle
- idrottsliga praktiker ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv
- introduktion till området anpassad fysisk aktivitet
- idrott, fysisk aktivitet, hälsa, utveckling och lärande med inriktning mot en hälsosam fysiskt
aktiv livsstil för alla
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- hälsobegreppet
- introduktion till området doping och dess historia

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Individuell skriftlig examination. 

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Begränsningar För studenter som ej nyttjat 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 nytt
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle Sammanlagt ska student erbjudas mist 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 funktionsvariation

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Individuell skriftlig examination. (Lärandemål 1
och 2) Idrottshistoria

1,5 hp Betyg: UV

0020   Individuell skriftlig examination (Lärandemål 3,
4 och 5) Anpassad fysisk aktivitet

1,5 hp Betyg: UV

0030   Individuell skriftlig examination (Lärandemål 6)
Doping

1,5 hp Betyg: UV


