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RÖRELSE, KROPP OCH GENUS II, 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG
MOVEMENT, BODY AND GENDER II, 7.5 HIGHER EDUCATION
CREDITS
Basdata
Kursen ingår i allmänna utbildningsområdet och är en obligatorisk kurs inom Lärarprogrammet
vid Gymnastik- och idrottshögskolan.
Ämne: Idrott
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad
Kursplanen har behandlats av institutionsrådet vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
2007-05-02.
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-20, senare reviderad 2008-06-11
och 2009-06-10.
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2009/2010.

Förkunskapskrav
Studenten skall vara antagen till Lärarprogrammet, 210-330 högskolepoäng vid GIH. Dessutom
skall studenten ha uppnått 60 högskolepoäng inom det allmänna utbildningsområdet.

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
– kunna identifiera, problematisera och kritiskt diskutera samtidens syn på kroppen samt
kunna analysera dess konsekvenser för identitetsbildning och lärande,
– kunna förmedla och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och
motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,
– kunna analysera betydelsen av hur genus och den heteronormativa ordningen inverkar
på förverkligandet av skolans värdegrund,
– planera och genomföra en praktisk lektion där kunskaper om kropp, genus, rörelse,
heteronormativitet och likabehandling tillämpas, utövas och reflekteras.

Innehåll och uppläggning
Innehåll
–
–
–
–

synen på kroppen i vår samtid och dess konsekvenser för skapandet av olika identiteter,
diskrimineringslagen och skolans likabehandlingsplan,
skolan och normativa ordningar,
rörelsen som ett medel för att öka förståelsen om kropp, genus, heteronormativitet och
likabehandling.
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Arbetssätt
Den högskoleförlagda undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt praktiska
pararbeten. Delar av kursen har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt
deltagande från studentens sida är en förutsättning för lärande och reflekterande.

Progression
Kursen bygger på tidigare inhämtade kunskaper från Rörelse, kropp och genus. I kursen sker en
fördjupning av genusperspektivet, där relationen mellan genus och andra sociala identiteter som
t.ex. sexualitet skall belysas. Progressionen sker även genom att studenterna ska analysera och
kritiskt granska konsekvenserna av synen på kroppen i vår samtid. Den vetenskapliga
progressionen består av att i ett litteraturseminarium tillämpa analyser av vetenskapliga texter.
Professionsprogressionen kommer främst till uttryck i det moment som innebär att studenterna
får koppla samman kropp, genus, heteronormativitet, likabehandling och rörelse i en praktisk
undervisningssituation. Vidare innebär arbetet med likabehandlingslagen ett konkretiserade av
kunskaper om genus och andra sociala identiteter där skolans och den enskilde lärarens ansvar
uppmärksammas.

Examination
Kurskrav
Obligatorisk närvaro, stoppdatum för inlämningsuppgifter, studentens aktiva deltagande i
undervisningen kan vara krav utöver förväntade studieresultat. Laborativa moment liksom
litteraturseminarium är obligatoriska kurskrav.

Examinationsformer
Följande examinationsformer gäller i kursen:
– seminarium: analys av likabehandlingsplaner inklusive skriftlig inlämningsuppgift,
– litteraturseminarium,
– seminarium i form av fallstudie/föreläsning,
– parvis fördjupningsuppgift med praktisk redovisning.

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. Omtentamenstillfällen
anordnas tidigast tre veckor efter 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 erhålla preciserad information om
examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå.
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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.

Studentinflytande
Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Lärarutbildningsnämnden,
Institutionsrådet och vid programråd.
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