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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
l
l

l

l

förklara hur medvetandeprocesser påverkar individens idrottsliga prestation
upprätta och utveckla en krav och kapacitetsprofil för den idrottande individen
med avseende på emotionell, kognitiv, motorisk och social utveckling i relation till
individens kön och ålder
beskriva hur olika faktorer påverkar individens idrottsliga prestation främst med
avseende på individens utveckling, motoriskt lärande och motorisk utveckling
inom vald specialidrott
förklara och kritiskt värdera behovet av planering av prestationsutveckling utifrån
grenspecifika krav och värdera metoder utifrån psykologiskt hälsorelaterade
aspekter.

Innehåll
Huvudfokus i kursen är olika aspekter av individens utveckling, främst
medvetandeprocesser såsom motoriskt lärande och motorisk utveckling, men även
emotionell, kognitiv och social utveckling studeras i relation till prestationsidrott. I kursen
diskuteras hur dessa medvetandeprocesser påverkar individens idrottsliga prestation
främst baserat på individuella skillnader mellan individer och som grund för upprättande
av krav och kapacitetsprofiler. Inom den motoriska utvecklingen studeras främst hur
man kan beskriva, förklara och analysera utveckling av motoriska färdigheter samt hur
rörelser lärs, underhålls och förbättras inom idrott. Betydelsefulla teoretiska
utgångspunkter är social interaktion och teorier om grupprocesser, med avseende på
frågor inom olika former av idrottsutövande.
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Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, tillämpningar, fältstudier,
handledning och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursens avslutning 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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