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Idrott, motion och hälsa i samhället 15 hp
Sport, Exercise and Health in Society 15 credits

Grundnivå
Progression: 1-30
Fördjupningsnivå: grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden (2015-02-10) och gäller studenter antagna höstterminen 2015.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i programmet Idrottsvetenskap: Idrotts- och
motionspsykologi 180 hp.

Behörighetskrav
Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Kursens mål
Kursens mål är att studenten utvecklar kunskaper om re-
lationen mellan idrott, motion, hälsa och samhälle, utifrån
kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer, en fysisk aktiv
livsstil samt kunskaper om idrottens utveckling utifrån såväl
ett historiskt som nutida perspektiv. Vidare är målet att
studenten utvecklar kunskaper om hur begreppen genus,
identitet och klass kan förstås i en idrottslig kontext och hur
samhällets normer återspegelas i idrottsutövandet. Dess-
utom är målet att studenten utvecklar förmåga att reflektera
kring praktisk-pedagogiska aspekter kring anpassad fysisk ak-
tivitet och grundläggande färdigheter i att arbeta med barn-
och ungdomar med funktionshinder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• beskriva hälsans bestämningsfaktorer och de nationel-
la målområdena för folkhälsoarbete

• redogöra för elitidrotten ur ett hälsoperspektiv

• redogöra för idrottens utveckling såväl utifrån ett hi-
storiskt som nutida perspektiv

Färdighet och förmåga

• reflektera kring hur begreppen genus, identitet och
klass kan förstås i en idrotts- och motions kontext

• reflektera kring grundläggande teoretiska och
praktisk-pedagogiska aspekter kring anpassad fysisk
aktivitet för barn och ungdomar med funktionsned-
sättningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera vikten av en fysiskt aktiv livsstil ur ett hälso-
perspektiv

• värdera hur samhällets normer och strukturer åter-
speglas i idrotts- och motionsutövandet

• tillämpa inkluderande perspektiv inom idrotts- och
motionsrörelsen och en hälsofrämjande skola utifrån
barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala ka-
paciteter

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen behandlar relationen mellan idrott, motion, hälsa och
samhälle och praktiknära kunskap relaterat till idrott och in-
kludering genom anpassad fysisk aktivitet. Betydelsen av en
fysiskt aktiv livsstil ur hälsosynpunkt, på såväl individ, grupp-
som samhällsnivå behandlas, inkluderat beskrivningen av fy-
sisk aktivitet och motion, hälsans bestämningsfaktorer och
de nationella målområdena för folkhälsoarbete samt elitid-
rott ur ett hälsoperspektiv. Vidare studeras hur samhällets
normer och strukturer återspeglas i idrotts- och motionsut-
övandet med fokus på klass, genus och etnicitet, vilket sker
dels i ett historiskt perspektiv och dels utifrån dagens sam-
hälle och dess komplexitet. Samhällsförändringar spåras i nya
former för idrotts- och motionsutövande, idrottsorganisa-
tion och idrottsbetraktande, liksom relationen mellan kultur
och idrott. Olika socialisationsvägar inom idrotten proble-
matiseras liksom viktiga etiska frågor relaterat till idrotts-
och motionsutövandet. I kursen studeras även teoretiska och
praktisk-pedagogiska aspekter av anpassad fysisk aktivitet och
handikappidrott för barn och ungdomar med funktionsned-
sättningar där studenten får problematisera och reflektera
över inkluderande perspektiv på idrottsdidaktik inom såväl
idrotts- och motionsrörelsen som i en hälsofrämjande sko-
la. Slutligen studeras tillämpningar inom idrott och motion
för att utveckla fysiska, psykiska och sociala kapaciteter samt
delaktighet hos barn och ungdomar med funktionsnedsätt-
ningar.

Undervisning
Kursens undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier,
workshops, praktiska övningar och via utbildningsplattform
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(Blackboard).

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under-
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under-
känd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom skriftliga individuella hemten-
tamen samt seminarium och praktisk anpassad tillämpning

med obligatorisk deltagande.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.

Kurslitteratur
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