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Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet krävs.

Lärandemål

Studenten skall:

 utifrån svensk forskning om ämnet idrott och hälsa i skola och lärarutbildning redogöra 

för ämnets framväxt och nuläge samt relatera det svenska forskningsläget till 

internationell forskning om physical education

 urskilja och jämföra olika teoretiska ansatser i studiet av idrott och hälsa i skola och i 

lärarutbildning samt dra några metodologiska slutsatser av olika ansatser

 diskutera sitt eget forskningsprojekt i förhållande till olika perspektiv på hälsa, kropp 

och genus.

Innehåll

Progression 

Kursen är obligatorisk för doktorander som är antagna till forskarskolan i idrott och hälsas 

didaktik respektive forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare. Den utgör den första 

gemensamma kursen av två inom forskarskolan. Innehållet bygger vidare på den vetenskapliga 

skolning som kursdeltagaren har tillägnat sig under sina studier på avancerad nivå.

Examination

Kursen examineras i form av en skriftlig inlämningsuppgift. Denna lämnas in för bedömning 

mot slutet av kursen och ventileras vid ett särskilt seminarium.

Kurskrav

För godkänt betyg krävs närvaro vid samtliga kursträffar. Frånvaro ersätts med skriftlig 

komplettering.
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Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Idrott och hälsa - nuläge och status, 7.5 hp

Physical education - state and status, 7.5 credits

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

Betyg

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänt eller underkänt.

Omtentamenstillfälle anordnas efter kursens slut vid tillfälle som kursdeltagare och examinator 

kommer överens om.

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

Kursen innefattar en seminarieserie med introducerande föreläsningar och uppföljande 

litteraturseminarier kring kursens tre teman, nuläget i idrott och hälsa (physical education) i 

skola och lärarutbildning, olika teoretiska ansatser i studiet av ämnet respektive olika perspektiv 

på hälsa, kropp och genus i samband med idrott och hälsa. Till varje kursträff hör specifik 

litteratur som ska vara inläst av kursdeltagaren innan kursträffen.

Övrigt

Företräde ges till doktorander antagna till forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare.

Kursen ges inom utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan, GIH. Den är obligatorisk inom Forskarskolan idrott och hälsas didaktik, FIHD 

och forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare.

Litteratur och övriga läromedel

Gäller hela kursen

Obligatorisk:

Kirk, David. (2010). Physical education futures. (12029688)

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Annerstedt, C. (2008). Physical education in Scandinavia with a focus on Sweden: a 

comparative perspective. Physical Education and Sport Pedagogy, 13(4), 303-318.
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Backman, E., & Larsson, H. (2016). What should a physical education teacher know? An 

analysis of learning outcomes for future physical education teachers in Sweden. Physical 

Education and Sport Pedagogy, 21(2), 185-200.

Bailey, R., Armour, K., Kirk, D., Jess, M., Pickup, I. & Sanford, R. (2009) The educational 

benefits claimed for physical education and school sport: an academic review. Research Papers 

in Education, 24(1), 1-7.

Ekberg, J-E. (2016). What knowledge appears as valid in the subject of Physical Education and 

Health? A study of the subject on three levels in year 9 in Sweden. Physical Education and Sport

Pedagogy, 21(3), 249-267.

Evans, J. (2003) Physical education and health: a polemic or let them eat cake. European 

Physical Education Review, 9(1), 87-101.

Evans, J. (2014) Equity and inclusion in physical education (PLC). European Physical Education

Review, 20(3), 319-334.

Flintoff, A., Dowling, F., & Fitzgerald, H. (2015). Working through whiteness, race and (anti) 

racism in physical education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy, 20(5), 

559-570.

Larsson, H., & Nyberg, G. (2017). It doesn't matter how they move really, as long as they 

move.Physical education teachers on developing their students movement capabilities. Physical 

Education and Sport Pedagogy, 22(2), 137-149.

Larsson, H., Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014) Heterotopias in Physical Education: 

Towards a Queer Pedagogy? Gender and Education, 26(2), 135-150.

Larsson, L., Schenker, K. & Linnér, S. (2018) The doxa of physical education teacher education 

set in stone? European Physical Education Review, 24(1), 114130.

Macdonald, D., Kirk, D., Metzler, M., Nilges, L.M., Schempp, P. & Wright, J. (2002) Its All 

Very Well in Theory: Theoretical Perspectives and their Application in Contemporary 

Pedagogical Research. Quest, 54, 133-156.

McCuaig, L. & Enright, E. (2017). Effective Physical Education Teacher Education: A 

Principled Position Perspective. Routledge Handbook of Physical Education Pedagogies. 

London & New York: Routledge, 428-446.

Ní Chróinín, D., Fletcher, T., & O'Sullivan, M. (2015). Using self-study to explore the processes

of pedagogical innovation in physical education teacher education. Asia-Pacific Journal of 

Health, Sport and Physical Education, 6(3), 273-286.

Quennerstedt, M. (2008) Exploring the relation between physical activity and health a 

salutogenic approach to physical education. Sport, Education and Society, 13(3), 267-283.

Walton-Fisette, J. L., m fl (2017). Implicit and explicit pedagogical practices related to 

sociocultural issues and social justice in physical education teacher education programs. 

Physical Education and Sport Pedagogy.

Öhman, Marie (2016) Losing Touch Teachers Self-regulation in Physical Education. European 
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Physical Education Review. DOI: 10.1177/1356336X15622159.

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Valbar:

Curriculum Studies in Health and Physical Education (2018). Physical Education Teacher 

Education in a Global Policy Space (Special issue), 9(1), 103s. Kursdeltagaren väljer två artiklar

ur temanumret.
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