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FOTBOLL UR ETT HISTORISKT OCH SOCIOLOGISKT
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Basdata
Kursen är en fristående kurs.
Ämne: Idrott
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grund
Kursplanen har behandlats av Institutionsrådet vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
2009-05-27.
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden
2009-05-27
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med HT 2009.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
– kunna reflektera över fotbollens generella utveckling i Sverige från slutet av 1800-talet
till nutid,
– kunna reflektera över fotbollens speciella ställning i idrottsrörelsen, i samhället och
inom media,
– kunna analysera svensk fotboll ur ett genusperspektiv,
– ha insikt i relationen mellan fotbollen, marknaden och samhället,
– ha kännedom om skilda teorier om publikbeteenden (huliganproblematiken).

Innehåll och uppläggning
Kursen innehåller följande delar:
–
–
–

den svenska fotbollens sociala och kulturella historia under perioden 1880-2009,
fotbollskulturens relation till media, marknad och samhälle,
herr- och damfotbollen ur skilda perspektiv.
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Arbetssätt
Kursen genomförs med varierande arbetsformer, såsom föreläsningar, diskussioner samt
självstudier.

Progression
Kursen ger grundläggande kunskaper om den svenska fotbollens utveckling från 1880-talet till
idag samt fördjupade kunskaper om fotbollskulturen utifrån skilda aspekter såsom genus, media,
publikbeteende och kommersialism.

Examination
Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

Antal tillfällen för prov och praktik
Examinationen sker efter kursavslut enligt anvisningarna i kurspromemorian, som studenten får i
och med kursstart. Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter kursens slut.

Betyg
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller Underkänt. Senast
i samband med kursstart får studenterna preciserad information om betygskriterier för respektive
nivå.

Övrigt
Utvärdering
Efter avslutad kurs gör varje student en utvärdering av kursen och lärarna gör en självvärdering.
Dessa återförs inom 3 veckor till studentgrupp och examinator.

Studentinflytande
Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Forsknings- och utbildningsnämnden och
Institutionsrådet.
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Litteratur och övriga läromedel
Obligatorisk:
Andersson, T. och Radmann, A. Från gentleman till huligan? Svensk fotbollskultur förr och nu,
( Stockholm: Symposion, 1998), s. 11-107.
Hjelm, J. Amasoner på planen. Svensk damfotboll 1965-1980, (Umeå: Boréa Förlag, 2004) s. 978 och 241-284.
Inrikesdepartementet. Våldet – och glädjen! En debattbok om huliganer och glada supportrar
(Farsta: Sisu idrottsböcker, 1997) 95 s.
Jönsson, Å. Fotboll. Hur världens största sport växte fram, (Lund: Historiska Media, 2006) s.
11-202.
Olsson, T. och Viscovi, D. “Who Watches What and Why? The Media Sport Audience”, 21 s.
Peterson, T. Leken som blev allvar. Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och marknad,
(Lund: Arkiv Förlag, 1989) 108 s.
Sund, B. ”Den svenska fotbollens övergång till professionalism och arbetsmarknadsrelationer”,
Idrott, historia och samhälle 2002, s 130-144.
Sund, B. Fotbollsindustrin (Visby: Nomen, 2008) 226 s.
Ett urval av aktuella artiklar, både på svenska och engelska.
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