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Ämnesgrupp Idrott/idrottsvetenskap

Utbildningsområde Vårdområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva och analysera tillgänglighet och delaktighet i miljöer utvecklade för idrott och
fysisk aktivitet
2. självständigt söka, analysera, sammanställa och presentera aktuell forskning inom området
anpassad fysisk aktivitet i en teorianknyten litteraturöversikt
 

Kursens innehåll - miljöer för idrott och fysisk aktivitet i fysiska och psykosociala perspektiv
- planering och genomförande av olika typer av fysisk aktivitet för olika målgrupper
- barn och ungdomar och fysisk aktivitet
- forsknings- och utvecklingsområden inom AFA-området.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, praktiska moment.

Förkunskaper Idrottsvetenskap, 15 hp och Anpassad fysisk aktivitet I, 15 hp

Examinationsform Fältstudier med individuell skriftlig rapport, seminariepresentationer med individuell skriftlig
examinationsuppgift

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=IDG316&revisionId=3977&lang=sv
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Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i det Idrottsvetenskapliga programmet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0001   Seminariepresentation Anpassad fysisk aktivitet 5 hp Betyg: AF

0020   Fältstudie med individuell skriftlig rapport 1,5 hp Betyg: AF

0030   Fältstudie med individuell skriftlig rapport 1 hp Betyg: AF


