
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

KURSPLAN

Idrott, prestation och doping 7,5 hp
Sports, performance and doping 7.5 cr

Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2019-11-26 VT2021

2023-02-03 VT2024

Fördjupning G1F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod IDG321

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp Idrott/idrottsvetenskap

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 40.0 %
Samhällsvetenskapliga området 60.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera relationen mellan idrott, prestationsförbättring och doping ur historiska och
samhälleliga perspektiv
2. diskutera prestationsförbättring och doping inom olika idrottsliga sammanhang
3. redogöra för organisatoriska, juridiska och ekonomiska förhållanden som påverkar doping
inom idrotten och antidopingarbete nationellt och internationellt
4. identifiera och reflektera över olika etiska ställningstaganden kring doping och
antidopingarbete
5. redogöra för preparat och metoder som används i prestationsförbättrande syfte och kunna
förklara dess effekter

Kursens innehåll - historiska perspektiv på idrott, prestationsförbättring och regleringar mot doping
- sociologiska förklaringsmodeller för doping inom prestationsidrott
- prestationsförbättring och doping inom olika idrottsliga sammanhang
- organisatoriska och juridiska förhållanden som påverkar antidopingarbete inom idrotten
- dopingkontrollverksamhet i praktiken, nationellt och internationellt
- ekonomiska aspekter av prestationsidrott och doping

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=IDG321&revisionId=5347&lang=sv
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- prestationsförbättring, doping och antidopingarbete utifrån etiska och moraliska perspektiv
- medicinska aspekter av prestationshöjande preparat och metoder

Undervisning Föreläsningar, seminarier, grupparbeten

Förkunskaper Godkänt betyg i programkursen Idrottsvetenskap 15 hp, moment 0050, 4 hp eller motsvarande
kunskaper

Examinationsform Skriftlig examination, individuellt och i grupp; muntlig redovisning, individuellt och 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 funktionsvariation
Kursen ingår som obligatorisk kurs i det idrottsvetenskapliga programmet

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0100   Skriftlig och muntlig individuell examination:
Samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv
(Lärandemål 1 och 3)

4 hp Betyg: AF

0200   Seminarieexamination: Prestationsförbättring i
idrottsliga sammanhang (Lärandemål 2)

0,5 hp Betyg: UG

0300   Seminarieexamination med skriftlig
examinationsuppgift: Etiska perspektiv (Lärandemål 4)

1 hp Betyg: UG

0400   Skriftlig och muntlig grupp examination:
Medicinska perspektiv (Lärandemål 5)

2 hp Betyg: AF


