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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Idrottsvetenskap

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-02-17
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: IDGBB4
Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp
(Sports and Health Related Practical Placement I, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
Kursen ges enbart inom Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching, med behörighetskrav godkänd
kurs i termin 1 och genomgången kurs i termin 2 (motsvarande 60 hp).

Huvudområde
IVA (Idrottsvetenskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- planera, genomföra och utvärdera idrottslig och hälsopromotiv verksamhet
- applicera kunskaper från olika idrotts- och hälsopromotiva ämnesområden på relevanta verksamheter
- kritiskt analysera och förhålla sig idrottsligt och hälsopromotivt lärande och kunskapsutveckling
- bedriva idrottsliga och hälsopromotiva verksamheter anpassat till målgruppens ålder och kön
- tillämpa etiska principer på gällande verksamhet

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning inom det idrottsliga och hälsopromotivt relaterade området.
Undervisningen består av handledning, seminarium samt praktiskt genomförande och presentation av metodik
inom idrotts- och hälsorelaterad verksamhet.

Kursen innehåller:
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är tydligt inriktad mot den studerandens presumtiva
arbetsmarknad.

I kursen skall den studerande utifrån en verksamhetsförlagd praktik dels införliva kunskaper om den idrotts- och
hälsorelaterade arbetsmarknaden, dels få möjligheter att relatera och praktisera kunskaper. Dessutom studeras
organisatoriskt och administrativa frågor samt etiska aspekter inom området. Kursen avslutas med att den
studerande redovisar sin VFU-period muntligt för sina kurskamrater och i ett enskilt och skriftligt arbete.



Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationer sker i form av litteraturseminarier och skriftliga individuella inlämningsuppgifter samt praktiska
redovisningar.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för betyget väl godkänt framgår av studieanvisningar.

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

En student kan tills vidare avskiljas från utbildningen då studenten lider av psykisk störning, missbrukar alkohol
eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det därför föreligger en påtaglig risk att en
annan person eller värdefull egendom kan komma till skada. Rektor anmäler sådant ärende till Högskolans
avskiljandenämnd, som utreder och fattar beslut. Ett beslut om avskiljande skall alltid innebära att studenten
tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen. Högskolans avskiljandenämnd arbetar för landets alla
högskolor och universitet. (Högskolelagen kap 4, 6§, SFS 1992:1434, Förordning om avskiljande av studenter
från högskoleutbildning SFS 1987:915). En student kan nödgas avbryta pågående verksamhetsförlagd
utbildning om studenten genom sitt handlande uppträder grovt oskickligt vid den aktuella praktikplatsen och
därmed bedömas som underkänd av examinator.
Kursen är inrättad av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Utbildningsutskott 2013-06-20.
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