IDROTTSHÖGSKOLAN
Utbildnings- och forskningsnämnden

KURSPLAN
Fastställd: 2003-06-17
Reviderad: 2004-06-23, 2005-06-15

IDROTT A INRIKTNING TRÄNARSKAP, 20 poäng
Sports A, subject area Sport Science and Coaching, 20 credits

BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet 80-120 poäng.
Utbildningsområde:
Ämne:
Nivå:

Idrott
Idrott
1-20 poäng

Kursen har behandlats av prefekten vid Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap 2004-06-16.
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningssnämnden 2005-06-15.
SYFTE/MÅL
Syftet med kursen är att
- belysa idrottens historiska utveckling från antiken fram till våra dagar, samt
att ge en förståelse för idrotten som samhällsfenomen och kulturbärare i det
moderna svenska samhället.
- ge studenten grundläggande kunskaper om människokroppens byggnad och
funktion.
- ge studenten kunskaper om idrott och förmåga att leda och stimulera andra i
träning och tävling
- belysa existentiella och etiska frågor, genus- och jämställdhetsfrågor samt
etniska frågor
- ge studenterna förståelse för idrottens roll i samhället samt kunna värdera
idrotten som socialt fenomen
- studenten skall tillägna sig förmåga att tillämpa vetenskap och beprövad
erfarenhet i tolkning och analys av olika former av idrott men särskilt
specialidrotten och dess träning.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING
Idrottshistoria och idrotten i samhället, 5p
- Idrottens framväxt: Från engelsk amatörism till svensk massrörelse
- Den internationella tävlingsidrottens framväxt: Exemplet OS
- Idrotten, media och det offentliga
- Alternativa idrottsformer: idrotten utanför RF
- Idrott, klass, genus och etnicitet
- Idrottens rum och kulturmiljö
- Grundläggande vetenskaplig metodik med en skriftlig analys av
specialidrotten ur ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt perspektiv (inklusive
verksamhetsförlagd utbildning - VFU).
Anatomi och fysiologi, 10p
Del 1, 5p
- Cell och vävnadslära, topografisk anatomi
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Rörelseapparatens anatomi och fysiologi
Centrala nervsystemets anatomi
Perifera nervsystemets anatomi och fysiologi
Tillämpad anatomi: träningslära (rörlighets- och styrketräning) samt
idrottsskador

Del 2, 5p
- Cellfysiologi
- Ämnesomsättning
- Cirkulations- och respirationssystemets anatomi och fysiologi
- Endokrinologi, matsmältning och njurfysiologi
- Fysiologisk adaptation till fysisk aktivitet och träning
Idrottslära och tillämpad idrottsvetenskap 1, 5p
Tolkning och praxisnära analys av specialidrotten samt olika former av idrotter
avseende idé, mål, utformning och begreppsbildning ur ett erfarenhetsbaserat och
vetenskapligt perspektiv. Analysen omfattar följande idrottsformer:
- Uthållighetsidrotter
- Precisionsidrotter
- Motorikbaserad idrott
- Lagidrotter
- Individuella idrotter
- Estetisk idrott
- Friluftsliv och utomhusidrott
- VFU med analys av specialidrotten

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten,
laborationer och demonstrationer. Delar av kursen har karaktären av idrottslig
laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en
förutsättning för inhämtande av kunskaper. Studenten genomför ett mindre
projektarbete som ligger i kursen Idrottshistoria och idrotten i samhället. I
anknytning till projektarbetet ges en grundläggande introduktion till
samhällsvetenskaplig metodik, i vilken ingår övningar i hur man söker material
via internet och i databaser. Vissa kurser läggs upp i samråd mellan
Idrottshögskolan och de i utbildningen engagerade specialidrottsförbunden.
Utbildningen varvar teori och praktik och de verksamhetsförlagda momenten i
utbildningen motsvarar 2 poäng.

EXAMINATION
Kunskaper examineras genom inlämningsuppgifter, skriftliga och/eller muntliga
prov, enskilt eller i grupp samt, i förekommande fall, genom praktiskt handlande.
Examination kan även ingå som en integrerad del av undervisningen. Betyg sätts
efter varje delkurs och slutbetyg när samtliga delkurser är godkända. Som betyg
på delkurser och som slutbetyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd
eller Väl godkänd.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Studenten skall vara antagen till Tränarutbildningen 80-120 p.
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IKRAFTTRÄDANDE
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2004.

KURSLITTERATUR
Idrottshistoria och idrotten i samhället
Engström, L-M & Redelius, K (Red.), Pedagogiska perspektiv på idrott,
Stockholm: HLS Förlag (2002), (Valda delar, ca. 100 s).
Lindroth, Jan & Norberg, Johan R., Ett idrottssekel – Riksidrottsförbundet 19032003, Stockholm: Informationsförlaget, (Valda delar, ca 300 s).
Senn, Alfred E., Power, politics and the olympic games, Champaign Ill.: Human
Kinetics (1999), 313 s.
Swaddling, Judith, The Ancient Olympic Games, London: British Museum Press
(1999), 112 s.
Yttergren, Leif & Ibohm, Anders, Gutniska lekar i skolan och på fritiden,
Studentlitteratur: Lund (2000), 60 s.
Kurskompendium bestående av valda artiklar och arbetsmaterial, 250 s.
Anatomi och fysiologi
Bojsen-Möller, F., Dyhre-Poulsen P. Rörelseapparatens anatomi
(Stockholm: Liber AB, 2000), 381 sid.
Haug, E, Sand, O & Sjaastad, O, Människans fysiologi (Stockholm: Liber, 1992),
260 sid (valda delar).
Peterson, L och Renström, P. Skador inom idrotten, 2 uppl (Stockholm: Prisma,
2003), 534 sid.
Kompendier och vetenskapliga artiklar i anslutning till föreläsningarna.
Referenslitteratur
Feneis, H, Anatomisk bildordbok (Stockholm: Liber, 2001), 447 sid.
Karlsson, J, och medarbetare Motions- och idrottsskador samt deras
rehabilitering
(Stockholm: SISU, 1999), 310 sid.
Lännergren, J, Ulfendahl, M, Lundeberg, T, Lundeberg, T, Westerblad, H,
Fysiologi (Lund: Studentlitteratur, 1998), kap 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, ca 300
sid.
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Wirhed, R. Anatomi och rörelselära inom idrotten (Örebro: Harpoon publications
AB, 1999), 132 sid.
Idrottslära och tillämpad idrottsvetenskap
Litteratur tillkommer efter samråd med specialidrottsförbunden.

