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Särskild behörighet
Student ska vara antagen till Sport Management 180 högskolepoäng vid Södertörns högskola.
Uppflyttningskrav för antagning är samtliga delkurser i Sport Management I, och två av fyra
godkända delkurser i Sport Management II, det vill säga 15 högskolepoäng.

Lärandemål
Studenten skall kunna:












redogöra för olika typer av event med avseende på organisation, intressenter och
upplevelse,
problematisera och diskutera idrottsevents funktion och betydelse,
redogöra för och använda vetenskapliga metoder för insamlande av relevant empiriskt
material för utvärdering av event,
analysera och presentera resultat av utvärdering av event,
reflektera över, diskutera och problematisera hållbart ledarskap inom
idrottsorganisationer
reflektera över, diskutera och problematisera, stressrelaterad problematik inom
idrottsorganisationer
tillämpa reflektionsmetoder med syfte att främja ett hållbart ledarskap inom
idrottsorganisationer.
identifiera och formulera en idrottsvetenskaplig problemställning inom sport
management,
söka och värdera vetenskaplig litteratur som är relevant för det valda området,
analysera, tolka och bedöma vetenskapligt innehåll, samt utifrån detta dra rimliga
slutsatser och argumentera för dem,
författa och granska vetenskapliga arbeten, samt presentera granskningen muntligt och
skriftligt.

Innehåll
Progression
Denna kurs bygger vidare på ämnesinnehållet i Sport Management I och efterföljande kurs Sport
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Management II. Ämnesprogression förekommer i form av stoff som presenteras i början av
kursen och följs upp av stegrade uppgifter under kursen. Studenten introduceras till mer
avancerat vetenskapligt skrivande och till olika fördjupade problemställningar inom
kunskapsområdet Sport Management.
Kursen utgör direkta fördjupningar med både teoretiska och praktiska tillämpningar av
kunskaper erhållna under de beteende- och samhällsvetenskapliga delkurserna i Sport
management I och II. Kursen innehåller en mindre del verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
I delkursen Hållbart ledarskap fördjupas och tillämpas professionsprogressionen från de tidigare
delkurserna Organisation och ledarskap I och Organisation och Ledarskap II gällande den
grundläggande forskningsbaserade kunskapsbas om organisationer och väsentliga delar inom
organisationskontexten. Hållbart ledarskap fokuserar hållbarhet och stressrelaterad problematik i
relation till rollen som sport manager.

Delkurser
Delkurs 1 - Idrottens event i teori och praktik, 15 hp
Module 1 - Sport events: theory and practice, 15 credits






organisation, intressenter och event som upplevelse,
idrottsevent ur ett kulturellt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv,
utvärdering av idrottsevent,
tillämpat verksamhetsförlagt arbete,
vetenskapliga metoder för utvärdering av event.

Delkurs 2 - Hållbart ledarskap, 7.5 hp
Module 2 - Leadership retention, 7.5 credits




hållbart ledarskap inom idrottsorganisationer
stress, återhämtning och välbefinnande
reflektionsmetoder

Delkurs 3 - Fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, 7.5 hp
Module 3 - Advanced social sciences perspectives on sports, 7.5 credits





identifikation av idrottsvetenskapliga probleminställningar,
litteratursökning,
tolkning, analys och granskning av vetenskapliga arbeten,
vetenskapligt skrivande.

Examination
Kurskrav
Alla tre delkurserna innehåller arbetsseminarier eller litteraturseminarier som förutsätter
obligatorisk närvaro av studenterna, vilket innebär att dessa moment behöver kompletteras vid
frånvaro.

Examinationsformer
Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.
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Idrottens event i teori och praktik, 15 hp
Sport events: theory and practice, 15 credits




skriftlig och muntlig presentation,
tillämpat verksamhetsförlagt arbete,
individuell skriftlig examination.

Hållbart ledarskap, 7.5 hp
Leadership retention, 7.5 credits



reflektionsövning samt skriftlig inlämningsuppgift,
projektarbete och muntlig presentation.

Fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, 7.5 hp
Advanced social sciences perspectives on sports, 7.5 credits


individuell skriftlig examination.

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

Betyg
Som betyg på delkurs och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt,
Godkänt eller Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och kursansvariga för
respektive delkurs fastställs slutbetyget för hel kurs om 30 högskolepoäng. För betyget Väl
godkänt på hel kurs (30 hp), krävs minst 22,5 hp med betyget Väl godkänd. Senast i samband
med delkursstart skall studenterna erhålla preciserad information om examinationsformer och
betygskriterier för respektive nivå. Betyg ska vara rapporterat i Ladok senast tre veckor efter
avslutad delkurs.
Examinationerna avläggs under delkursernas gång vid separata tentamenstillfällen enligt
anvisningarna i delkurspromemorian som studenten får i och med delkursstart. Omtentamen
erbjuds tidigast två veckor efter det att studenten har erhållit tentamensresultatet.
Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter respektive delkurs.

Studentinflytande och kursvärdering
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
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, arbetsseminarier, fallstudier,
handledning, litteraturstudier och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i
mindre grupper. Det tillämpade projektarbetet (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) förutsätter
aktivt praktiskt deltagande från studentens sida i en organisation med relevans för utbildningen.
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Övrigt
Platsgaranti ges för antagna studenter på programmet Sport Management.

Litteratur och övriga läromedel
Delkurs 1 - Idrottens event i teori och praktik, 15.0 hp
Module 1 - Sport events: theory and practice, 15.0 credits
Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:
Backman, Jarl. (2016). Rapporter och uppsatser. Polen: Studentlitteratur. (9789144097329)
Bäckström, Å, Book, K, Carlsson, B & Fahlström, PG (red.) (2020) Sport Management Del 3:
Idrottens Marknader och Konsumtionskultur, SISU Idrottsböcker
Getz, Donald. (2016). Event studies: theory, research, and policy for planned events, 3rd
edition. New York: Routledge. (9781138899162)
Hjerm, Mikael. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Polen: Gleerup.
(9789140686121)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund:
Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Valbar litteratur och övriga läromedel:
Valbar referenslitteratur: Självständigt urval av tidigare kurslitteratur för fördjupning inom ett
valt område.
Delkurs 2 - Hållbart ledarskap, 7.5 hp
Module 2 - Leadership retention, 7.5 credits
Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:
Bäckström, Å, Book, K, Carlsson, B & Fahlström, PG (red.) (2019) Sport Management Del 2:
Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott. SISU Idrottsböcker.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Delkurs 3 - Fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, 7.5 hp
Module 3 - Advanced social sciences perspectives on sports, 7.5 credits
Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:
Tillsammans med handledare välja ett minimum av åtta referentgranskade vetenskapliga artiklar,
alternativt utbytt till som mest hälften mot motsvarande mängd text och akademiskt innehåll i
bokform.
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