Dnr: 2017/28113.1.2.2

Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap
Institutionen för idrottsvetenskap

1IV533 Ishockey, kultur och samhälle, 15 högskolepoäng
Ice hockey, Culture and Society, 15 credits
Huvudområde
Idrottsvetenskap
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G1N
Fastställande
Fastställd 20140618
Senast reviderad 20170607 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Tillägg i
litteraturlistan.
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2017
Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Kursens syftar till att skapa förståelse för ishockeyn som samhällsföreteelse. Fokus
ligger på historiska och samhällsvetenskapliga frågor rörande ishockeyns position i
samhällslivet över tid och rum.
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
l
l

redogöra för ishockeyns historiska utveckling såväl i Sverige som internationellt
problematisera ishockeysporten som socialt fenomen med fokus på frågor
rörande klass, kön och nationell identitet jämte våld, supporterkultur och
kommersialisering.

Innehåll
I kursen studeras ishockeyns position i samhällslivet över tid och rum. Allmänt behandlas
den moderna ishockeysportens uppkomst och internationella spridning fram till idag. En
rad aktuella aspekter av ishockeys utformning – såsom våld, supporterkultur och
samhällsnytta – tas upp med fokus på sportens förändrade villkor i en alltmer
kommersialiserad och globaliserad värld. Särskilt tonvikt läggs på frågeställningar som
har att göra med klass, kön och nationell identitet.

Undervisningsformer
Undervisningsformerna består av föreläsningar och diskussioner.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker i form av fem individuella skrivuppgifter, varav den avslutande är en

kommersialiserad och globaliserad värld. Särskilt tonvikt läggs på frågeställningar som
har att göra med klass, kön och nationell identitet.

Undervisningsformer
Undervisningsformerna består av föreläsningar och diskussioner.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker i form av fem individuella skrivuppgifter, varav den avslutande är en
fördjupningsövning där det finns möjlighet att arbeta med ett konkret, självvalt
idrottsvetenskapligt problem inom ramen för kursmålen.
För betyget Godkänd krävs att kursens mål är uppnådda.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att minst tre av de fem individuella
skrivuppgifterna har bedömts med betyget Väl godkänd.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.
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