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OLYMPISKA SPEL 1912-2016: MEGAEVENT MELLAN
MARKNAD OCH POLITIK I EN GLOBALISERAD VÄRLD,
7,5 HÖGSKOLEPOÄNG
OLYMPIC GAMES 1912-2016: MEGA EVENT BETWEEN
NATIONALISM AND GLOBALISATION, 7.5 CREDITS
Basdata
Kursen är en fristående kurs.
Utbildningsområde: Idrott
Ämne: Idrott
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grund
Behandlad av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 2015-05-19 och i kursplaneutskottet
2015-05-29.
Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden
2015-06-17.
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2015/2016.

Förkunskapskrav och urval
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval
Vid fler behöriga sökande än antalet platser antas 50 % med akademiska poäng och 50 % genom
lottning.

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
– kunna övergripande reflektera över olympiska spelens utveckling ur organisatorisk
synvinkel under 1900-talet med särskilt fokus på spelen i Stockholm 1912, Oslo 1952
och Lillehammer 1994,
– kunna reflektera över Internationella olympiska kommitténs och dess presidenters
betydelse och roll över tid i den internationella toppidrotten,
– kunna diskutera kring relationen mellan begreppsparen: idrott – politik, nationalism –
globalisering, amatörism - kommersialism i en olympisk kontext,
– kunna diskutera och reflektera över olympiska spelens framtid.
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Innehåll och uppläggning
Kursen har följande innehåll:
– Stockholmsolympiaden 1912 som event och politisk arena,
– Oslo-OS 1952 som event och politisk arena,
– Lillehammer-OS 1994 som event och politisk arena,
– IOK som organisation och maktfaktor i den internationella toppidrotten,
– Framtiden: IOK, SOK och Rio 2016.

Arbetssätt
Kursen ges på halvfart på kvällstid under sju tillfällen i form av föreläsningar, gruppdiskussioner
och inbjudna gästföreläsare.

Progression
Kursen ger grundläggande kunskaper i de olympiska spelens historia utifrån event- och
organisationsperspektiv.

Examination
Examinationsformer
Följande examinationsformer gäller i kursen:
–

Hemtentamen.

Antal tillfällen för prov och praktik
Examinationerna avläggs under kursens gång vid separata tentamenstillfällen enligt
anvisningarna i kurspromemorian som studenten får i och med kursstart. Omtentamen erbjuds
tidigast två veckor efter det att studenten har erhållit tentamensresultatet. Omtentamenstillfällen
anordnas tidigast tre veckor efter respektive kursens slut, samt innan höstterminens början
och/eller när kursen ges vid nästa tillfälle.

Betyg
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller Underkänt. Senast
i samband med kursstart skall studenterna få preciserade kriterier för respektive betygsnivå.
Betyg ska vara rapporterat till studieadministratör senast tre veckor efter avslutad kurs.

Övrigt
Utvärdering
Efter avslutad kurs gör varje student en utvärdering av kursen och varje lärare gör en
självvärdering. Dessa återförs inom 3 veckor till studentgruppen och examinator.
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Studentinflytande
Studentinflytande sker genom studentrepresentation i grundutbildningsnämnden och genom
studerandesamverkan vid kursens genomförande. I kurs-PM ges även kontaktuppgifter till
Studentkåren och ansvarig lärare för de fristående kurserna vid GIH.
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Artiklar, cirka 100 sidor. Information ges i samband med kursstart.
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