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Särskild behörighet
Inga särskilda förkunskapskrav.

Lärandemål
Studenten skall:


kunna på ett fördjupat sätt diskutera och analysera klassiska idrottsvetenskapliga och
idrottsrelevanta texter och sätta in dessa i en idrottsvetenskaplig, historisk och
samhällelig kontext.

Innehåll
Kursen består av fem lärarledda seminarier med följande rubriker:






Sportkritiken
Kvinnan och sporten
Kroppen och sporten
Själen och sporten
Filmen och sporten

Progression
Kursen bygger vidare på kursen Idrottsvetenskap I, 7,5 hp.

Examination
Följande examinationsformer gäller i kursen:


individuell skriftlig tentamen.

Kurskrav
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Obligatorisk närvaro krävs vid seminarierna. Frånvaro ersätts med skriftlig komplettering.

Examinationsformer
Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.
Skriftlig tentamen, 7.5 hp
Written examination, 7.5 credits


individuell skriftlig tentamen

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller Underkänt. Senast
i samband med kursstart skall studenterna erhålla preciserad information om
examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Betyg ska vara rapporterat till
studieadministratör senast tre veckor efter avslutad kurs.
Examinationerna avläggs under kursens gång vid separata tentamenstillfällen enligt
anvisningarna i kursmorian som studenten får i och med kursstart. Omtentamenstillfällen
anordnas tidigast tre veckor efter kursens slut, samt innan höstterminens början och/eller när
kursen ges vid nästa tillfälle.

Studentinflytande och kursvärdering
Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Grundutbildningsnämnden
I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas skriftlig kursvärdering efter
avslutad kurs. Återkoppling av resultatet till studenterna görs efter genomförd kursvärdering.
Kursvärderingar ska ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen,
där lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk
reflektion samt kursens kvalitet.

Undervisningsform
Seminarierna inleds med föreläsningar av lärare med specifik ämneskompetens, därefter vidtar
diskussion kring den på förhand enskilt inlästa litteraturen. Kontakt sker med studenten via epost och interaktiv lärplattform.

Litteratur och övriga läromedel
Gäller hela kursen
Obligatorisk:
Guttmann, Allen.. (2004). From ritual to record: the nature of modern sports. New York:
Columbia University Press. (0-231-13341-3)
Lo-Johansson, Ivar. (2014). Jag tvivlar på idrotten. (9789187043437)
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Olofsson, Eva. (1989). Har kvinnorna en sportslig chans? [Elektronisk resurs]: den svenska
idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet = [Do women have a sporting chance?] :
[organized sport and women in Sweden in the 20th century]. Umeå: Univ.. (7615651)
Railo, Willi. (1983). Bäst när det gäller. (9156804237)
Sjöberg, Patrik. (2016). Det du inte såg. (9789113076980)
Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:
Ibrahimoviz, Z., (2011), Jag är Zlatan. Min historia, Albert Förlag: Stockholm
Åstrand, P.O, (1981), Bättre kondition. Fysiologi, kost, träning. Forum: Stockholm.
Film: Triumfens ögonblick. (engelsk originaltitel Chariots of Fire). Brittisk film från 1981,
regisserades av Hugh Hudson.
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